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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

Η επίδραση που ασκεί η εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών και κυρίως των 
ευρωπαϊκών στην ελληνική εκπαίδευση είναι ολοένα και πιο ευδιάκριτη. 
Στη σύγχρονη εποχή είναι αναμφισβήτητο πλέον ότι δεν μπορούμε να 

κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις εκπαιδευτικές εξελίξεις που παρατηρούνται 
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αν περιοριστούμε αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. 
Είναι σαφές ότι η μελέτη των σύγχρονων εκπαιδευτικών ζητημάτων απαιτεί ολοένα 
και περισσότερο την υπέρβαση του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
 Η μελέτη της διεθνούς εκπαιδευτικής πραγματικότητας συμβάλλει στη 
διεύρυνση των γνώσεών μας γύρω από τα εκπαιδευτικά προβλήματα και τις 
διαδικασίες διαχείρισής τους. Συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόησή τους και ενισχύει 
τη δυνατότητά μας να τα αντιμετωπίζουμε με πιο ανοιχτή σκέψη και με μεγαλύτερο 
εύρος δυνατοτήτων. Με τη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τις αντιλήψεις και 
τις πρακτικές που διέπουν εκπαιδευτικά συστήματα διαφορετικών χωρών μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των διαφορετικών εμπειριών και πρακτικών για την 
αντιμετώπιση των γηγενών προβλημάτων. 
 Ο διάλογος για τη σύγχρονη διεθνή και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 
και πρακτική μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε κοινές τάσεις, προβλήματα και λύσεις 
και να υιοθετήσουμε μια πιο κριτική στάση για τις εμπειρίες και τις πρακτικές μας 
που πολύ συχνά τις θεωρούμε διαχρονικές και αδιαμφισβήτητες. Αλλά εκτός από τα 
κρίσιμα ερωτήματα που μας θέτει η μελέτη των διεθνών τάσεων στην εκπαίδευση, μας 
επιτρέπει να κοιτάξουμε τη «μεγάλη εικόνα», τις γενικές τάσεις στη διεθνή πολιτική 
και εκπαίδευση και να αναστοχαστούμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των διαφορετικών προσεγγίσεων και πρακτικών στην περίπτωση υιοθέτησής τους στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
 Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι η μελέτη της σύγχρονης διεθνούς και 
ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής δεν θα πρέπει να έχει στόχο τη μεταφορά 
«έτοιμων» λύσεων και πρακτικών, όσο «καλές» και αν είναι αυτές, από μια 
εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα σε άλλη, καθώς η θετική ή αρνητική 
έκβασή τους συναρτάται πάντοτε με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκαν και 
αναπτύχθηκαν. 
 Το ∆ιεθνές Συνέδριο Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: 
Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα αποτελεί το 5ο συνέδριο 
της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
συνδιοργανώνεται με την πολύτιμη αρωγή Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. 
Το συγκεκριμένο ∆ιεθνές Συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης με 
σκοπό να αναπτύξουν διάλογο στην έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές προηγμένων 
εκπαιδευτικών πολιτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυναμικές που διαμορφώνουν τον εκπαιδευτικό χάρτη και αξιοποιώντας ερευνητικά 
δεδομένα που συσχετίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία και κλάδους. Το 5ο 
Διεθνές Συνέδριο εστιάζει ιδιαίτερα σε πτυχές που προβληματίζουν και απασχολούν 
εκπαιδευτικούς φορείς της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού συστήματος, επίπεδο οργάνωσης και επίπεδο σχολικής μονάδας.
 Με την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου ελπίζουμε ότι η ακαδημαϊκή και 
εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλοι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη εκπαιδευτικών 
θεμάτων θα αποκτήσουν μια χρήσιμη πηγή αναφοράς για ζητήματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική πολιτική και τις πολιτικές της εκπαίδευσης. Επίσης θα εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τον κοινωνικό και 
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πολιτικό ρόλο της μουσικής εκπαίδευσης, την πολιτιστική πολιτική και εκπαίδευση, 
τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία και τις τέχνες, τις εφαρμογές των 
Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη μουσική εκπαίδευση, αλλά και τον θεσμό 
των μουσικών σχολείων και τη σημασία τους για την ελληνική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Χρήσιμη πηγή αναφοράς 
φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσουν και οι υπόλοιπες θεματικές του συνεδρίου που 
αφορούν στην έρευνα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων και 
δομών της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, τον στρατηγικό σχεδιασμό 
μουσικών μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 
πλαίσιο του «Νέου Σχολείου», την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, το μάνατζμεντ 
της εκπαίδευσης, την επιμόρφωση και τη συμβουλευτική των εκπαιδευτικών και τέλος 
τον θεσμό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τις μορφές και τη διαδικασία της.

Οι Επιμελήτριες της Έκδοσης

Αικατερίνη Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Μαρία Αργυρίου, PhD, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Med Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Med Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Πολιτικές – EduPolicies 2014 
εστιάζει σε μια σειρά από άξονες που αφορούν τρία διαφορετικά επίπεδα: το 
Εκπαιδευτικό Σύστημα, το Επίπεδο Οργάνωσης και το Επίπεδο Σχολικής 

Μονάδας. Συγκεκριμένα οι θεματικοί άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο 
μελέτης και συζήτησης είναι οι εξής:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές της Εκπαίδευσης.

2. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης και Επαγγελματική Ηθική.

3. Ο κοινωνικός και ο πολιτικός ρόλος της Μουσικής Εκπαίδευσης.

4. Πολιτιστική Πολιτική και Εκπαίδευση.

5. Διασύνδεση της Εκπαίδευσης με άλλα συστήματα όπως η Οικονομία 

(χρηματοδότηση, κτλ)  και οι Τέχνες.

6. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε για την Εκπαίδευση.

7. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε για την Μουσική Εκπαίδευση με αναφορά σε Εκπαιδευτικά 

Σενάρια και ψηφιακό υλικό.

8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων και δομών της τυπικής, μη 

τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (με έμφαση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 

την Ειδική Αγωγή, τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα 

Ωδεία, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κ.ά.).

9. Στρατηγικός σχεδιασμός μουσικών μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου».

10. Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων και η σημασία τους για την Ελληνική Εκπαίδευση 

στο πλαίσιο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

12. Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης.

13. Επιμόρφωση και Συμβουλευτική των Εκπαιδευτικών.

14. Ο θεσμός της Αξιολόγησης: μορφές και διαδικασίες.

15. Εργαστηριακές  παρουσιάσεις (σχεδιασμός φακέλου εκπαιδευτικού / φακέλου 

μαθητή / τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων / πρακτικές σχεδιασμού διοίκησης 

σχολικών μονάδων / πολιτιστική διαχείριση σχολικών μονάδων / τεχνικές 

αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης,  κ.ά).
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Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Φοράρη Αντωνία, Λειτουργός Αναλυτικών Προγραμμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Χαρκιολάκης Αλέξανδρος, Διευθυντής της μουσικής βιβλιοθήκης Erol Ucer, λέκτορας στο 
ΜΙΑΜ - Istanbul Technical University
Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και  
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
José Luis Aróstegui, Music Education Department, University of Granada, Spain
Margaret Barrett, School of Music, University of Queensland, Australia
Liora Bresler, School of Art and Design and School of Music, University of Illinois, United States
Pamela Burnard, Faculty of Education, University of Cambridge, United Kingdom
Paulo Ferreira de Castro, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Jean Downey, Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Ireland
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Göran Folkestad, Malmo Academy of Music, Lund University, Sweden
Sarah Hennessy, University of Exeter, United Kingdom
Stephanie Pitts, University of Sheffield, Department of Music, United Kingdom
Diane Touliatos, Department of Music, University of Missouri-St. Louis, United States
Bennett Zon, School of Music, Durham University, United Kingdom

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μαρία Αργυρίου, Δρ Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, 
Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
Μαρία Μαγαλιού, Δρ Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Γ Άθηνών
Ελισσάβετ Περακάκη, Δρ Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Υπ/ντρια 2ου Γυμνασίου Νίκαιας
Γιώργος Τσίρης, Research Assistant, Nordoff Robbins, London UK
Νίκος Χολέβας, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής εκπαίδευσης Ηλείας. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βαρσαμία Αποστολοπούλου, Μαρία Αργυρίου, Παναγιώτης Βαρβαρέσος, Λαμπρινή 
Γιαννοπούλου, Θωμάς Γκίκας, Αικαιτερίνη Δήμα-Ευθυμίου, Ροζαλία Καρανίκα, 
Ευαγγελία Κοψαλίδου, Γεράσιμος Κωνσταντουδάκης, Δημήτρης Λαός, Μαρία Μαγαλιού, 
Κωνσταντίνα Μουστάκα, Αριστοτέλης Μπότσης, Μαρία Παπαδάκη Μπαχούμα, 
Παπαδάτου Ευαγγελούλα, Ελισσάβετ Περακάκη, Ανδρέας Πριονάς, Γιώργος Σιτώτης, 
Ξανθίππη Σούρτη, Αναστασία Σταματίου, Ισμήνη Χριστογεώργου

ΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αμπαρτζάκη Μαρία, Αργυρίου Μαρία, Βαϊνά Μαρία, Δογάνη Κωνσταντίνα, Ζαφρανάς 
Νικόλαος, Ζουμπούλη Μαρία, Καραφύλλης Αθανάσιος, Κατερίνα Κασιμάτη, Λαμπροπούλου 
Νίκη, Μαγαλιού Μαρία, Μελιγκοπούλου Μαρία Έμμα, Μουντρίδου Μαρία, Μπαμπάλης 
Θωμάς, Μπόκολας Βασίλειος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Παπαδέλης Γεώργιος, Περακάκη 
Ελισσάβετ, Σαΐτης Χρήστος, Σιώψη Αναστασία, Σταμάτης Παναγιώτης, Τσίρης Γιώργος,  Φοράρη 
Αντωνία, Χαρκιολάκης Αλέξανδρος, Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά τους ανταποκριτές και τους εθελοντές για τη βοήθειά τους 
καθώς και όλους τους συμμετέχοντες συνέδρους, μέλη ή φίλους, που στηρίζουν τις 

προσπάθειές μας.
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Από την πρόταση της Επιτροπής … 
στο ΠΔ 152 ή από τη θεσμική αυτορρύθμιση … στη νομοθετική 
απορρύθμιση (;)

Ανδρεαδάκης Νίκος

Τονίζεται, με εμφατικό τρόπο σήμερα, η συνεισφορά της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας 

διδασκαλίας-μάθησης και τη σχολική βελτίωση. Ο βαθμός εμπλοκής ή και δέσμευσης 
των εκπαιδευτικών στην αξιολόγησή τους φαίνεται να εξαρτάται σε σημαντικό 
μάλιστα βαθμό από τα κίνητρα – αντικίνητρα, τα οποία άλλοτε είναι ικανά να τους 
ενεργοποιήσουν και άλλοτε πάλι μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά ως 
τροχοπέδη. Βασικά κίνητρα συνιστούν η αναγνώριση του έργου τους, η αυτονομία, 
η ανατροφοδότηση και η ενίσχυση της θέσης τους και από την άλλη πλευρά, ως 
αντικίνητρα, λειτουργούν η αποδοκιμασία, ο στιγματισμός, το ανταγωνιστικό πλαίσιο 
και η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης.
 Βασική προϋπόθεση στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι να 
διασφαλιστεί θετικό πλαίσιο κατά την εφαρμογή της. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών 
στην αξιολόγηση ευκταίο είναι να λειτουργήσει αυτοδεσμευτικά ώστε να τους 
κινητοποιήσει, εξασφαλίζοντας «ανοικτές τάξεις για παρατήρηση», να παρέχει ανοχή 
για πιθανά λάθη, να κάνει αποδεκτή τη δημιουργική κριτική και την παροχή βοήθειας 
σε όσους εκπαιδευτικούς την έχουν ανάγκη. Η όλη προσπάθεια πρέπει να ενδιαφέρεται 
να έχει ως συνεργάτες τους εκπαιδευτικούς, να γίνεται με τους εκπαιδευτικούς για 
τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε κάθε τι που πραγματοποιείται να έχει τη συνειδητή 
συμμετοχή και την υψηλή επαγγελματική δέσμευσή τους. Πιθανά οι παραπάνω 
προϋποθέσεις υποβοηθούν σημαντικά ώστε, τα όποια προβλήματα ανακύψουν κατά 
την εφαρμογή της αξιολόγησης στην πράξη, να αντιμετωπίζονται σε ένα συναινετικό 
κλίμα, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του 
έργου τους.
 Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να φωτίσει με κριτική διάθεση την πρόσφατη 
διαδρομή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με σημείο εκκίνησης την πρόταση που 
κατέθεσε στο ΥΠΑΙΘΑ η Επιτροπή Ειδικών και σημείο (προσωρινού ίσως) τερματισμού το 
Προεδρικό Διάταγμα 152. Η εισήγηση εστιάζεται στις παρακάτω κομβικές συνιστώσες: 
α) αξιολόγηση και ν. 4024, β) αξιολόγηση και βαθμολογία εκπαιδευτικών, γ) αξιολόγηση 
και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δ) αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, 
ε) φορείς-μέσα αξιολόγησης, στ) δικαίωμα ένστασης, και ζ) δοκιμαστική περίοδος 
εφαρμογής.

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικών, προϋποθέσεις, κίνητρα, αντικίνητρα, ΠΔ 
152.

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης για την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Κασιμάτη Αικατερίνη

Ο όρος «δεξιότητες για τον 21ο αιώνα» καλύπτει ένα ευρύ και άμορφο σώμα γνώσεων 
και δεξιοτήτων που δεν είναι εύκολο να καθοριστούν, να κωδικοποιηθούν και να 

κατηγοριοποιηθούν. Ωστόσο αρκετοί ερευνητές και οργανισμοί έχουν επιχειρήσει να 
ορίσουν την έννοια και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τις δεξιότητες 
του 21ου αιώνα. Στην παρούσα εισήγηση θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο που 
παρουσίασαν σε μία σχετικά πρόσφατη μελέτη οι Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Rip-
ley, Miller-Ricci και Rumble (2012) σχετικά με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των 
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δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Αφού μελέτησαν αναλυτικά προγράμματα και αξιολογικά 
πλαίσια από διαφορετικές χώρες τα οποία κάνουν αναφορά στις δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες στον 21ο αιώνα κατέληξαν σε μια λίστα δέκα σημαντικών δεξιοτήτων. 
Οι δέκα αυτές δεξιότητες δίνουν έμφαση μεταξύ άλλων στην κριτική σκέψη, στην 
επικοινωνία, στη συνεργασία, στον πληροφοριακό και ψηφιακό εγγραμματισμό, στην 
ικανότητα του υπεύθυνου πολίτη και στην προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα.
 Είναι σαφές ότι η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων προϋποθέτει ένα 
διαφορετικό περιβάλλον μάθησης και αξιολόγησης. Ένα τέτοιου είδους περιβάλλον 
μπορεί να δημιουργήσει η αυθεντική μάθηση. Στο χώρο της εκπαίδευσης, ο όρος 
αυθεντική μάθηση αναφέρεται σε μια ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν 
στη σύνδεση των γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο με ζητήματα, 
προβλήματα και εφαρμογές του πραγματικού κόσμου. 
 Σκοπός της εισήγησης είναι αφενός να αναδείξει τη σημασία της καλλιέργειας 
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο χώρο της εκπαίδευσης και αφετέρου να επισημάνει 
ότι η διδασκαλία και η αξιολόγησή τους προϋποθέτει ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης 
και αξιολόγησης.

Λέξεις-κλειδιά: Καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυθεντική μάθηση, δεξιότητες του 21ου 
αιώνα, αξιολόγηση.

Ήθος, Προοπτικές και Αυτονόητα στην Ελληνική Εκπαίδευση

Λιοναράκης Αντώνης

Μέχρι τον 20ο αιώνα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, το ζητούμενο ήταν 
η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες. Ανεξάρτητα με τον τρόπο που 

μπορούσε αυτό να εκφραστεί, προσδιόρισε για χρόνια τις ανθρώπινες δυνατότητες 
και τις εξελίξεις των κοινωνιών. Με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα και την ανάπτυξη 
της χρήσης του διαδικτύου, αυτό που αναδεικνύεται ως κυρίαρχο ζήτημα, δεν είναι η 
πρόσβαση, αλλά η αξιοποίηση και η διαχείριση των πληροφοριών. 
 Τα εκπαιδευτικά συστήματα βρέθηκαν αντιμέτωπα σε ανάλογες καταστάσεις. 
Ο ρόλος τους είναι συζητήσιμος και βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις, οι 
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη φυσιογνωμία τους και τη μελλοντική 
στρατηγική τους. Οι αλλαγές που μεταφέρουν όλα τα νέα δεδομένα έχουν ταράξει 
πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες και έχουν διχάσει τους ανθρώπους στην 
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν είναι καθόλου περίεργο λοιπόν που 
επανερχόμαστε στο αιώνιο ερώτημα: τι είναι η εκπαίδευση και πού στοχεύει; Τι 
ανθρώπους προετοιμάζει το σχολείο και το πανεπιστήμιο και με τι αρχές, γνώσεις και 
αντιλήψεις τους εφοδιάζει; Το σχολείο του σήμερα αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη 
κοινωνία του αύριο; 

Λέξεις-κλειδιά: Πληροφορίες, εκπαιδευτικά συστήματα, προσβασιμότητα, αρχές.

•
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Εκπαιδευτική Πολιτική και εισαγωγή καινοτομιών στους σχολικούς 
οργανισμούς Μέσης Εκπαίδευσης, ο ρόλος του ηγέτη – διευθυντή

Απέργη Καλυψώ

Το αίτημα για αλλαγές στο σχολείο αποτελεί σταθερό αίτημα της Πολιτείας και της 
κοινωνίας. Απαιτείται πια από το σχολείο αλλαγή και βελτίωση των αποτελεσμάτων 

του. Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου βρίσκονται μπροστά στις προκλήσεις 
της εποχής τους και ανταποκρίνονται με την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης, 
με αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, στις στρατηγικές, στις πρακτικές κ.λ.π. Η 
πραγματικότητα πιέζει για διαφορετική προσέγγιση των καινοτομιών και το σχολείο 
έχει ανάγκη από ενδυνάμωση της ικανότητας του να εισαγάγει καινοτομίες. Παρ’ όλα 
αυτά, εκείνο που συνήθως παρατηρείται είναι μια στασιμότητα που προκαλεί την 
απορία για την αποτελεσματικότητα των καινοτομιών οι οποίες δεν απέφεραν την 
αναμενόμενη αλλαγή, που συνήθως ισοδυναμεί με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 
Ποια είναι η Εκπαιδευτική Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου για την εισαγωγή καινοτομιών; Πώς το σχολείο θα αυξήσει την ικανότητά του 
για αλλαγές με στόχο την βελτίωση της ποιότητάς του; και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος 
του ηγέτη - διευθυντή; Στην Κυπριακή Εκπαίδευση, η κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει 
κάποια περιθώρια αυτονομίας που είναι καλό να αξιοποιηθούν. Ακόμα και σε περίπτωση 
αποτυχίας μιας προσπάθειας εισαγωγής καινοτομίας, οι μηχανισμοί πρέπει να είναι 
εκεί ώστε η σημερινή αποτυχία να αποτελέσει μέρος της μελλοντικής επιτυχίας σε ένα 
ανοικτό σύστημα εκπαίδευσης, ένα σύστημα που η Κυπριακή εκπαίδευση προσπαθεί 
να ενστερνιστεί και να εφαρμόσει.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική πολιτική, στρατηγικός σχεδιασμός, εισαγωγή 
καινοτομίας, σχολικός οργανισμός, βελτίωση αποτελεσμάτων, ανθρώπινο δυναμικό, 
ενδυνάμωση, διευθυντική ομάδα.

Το μουσικώς ζην
Βαϊνά Μαρία

Ως αφετηρία του προβληματισμού τίθεται το ερώτημα σχετικά με την ευρύτητα, 
με την οποία αντιλαμβάνεται το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

την έννοια της μουσικής παιδείας. Σκοπός της εισήγησης είναι να επιτευχθεί η 
ανασυγκρότηση του αρχικού εύρους της έννοιας της μουσικής σε σύγχρονη βάση 
και να διερευνηθούν τρόποι ενδυνάμωσης αυτής της κατεύθυνσης, καθώς επίσης 
να ανιχνευτούν αντίστοιχες προσπάθειες στην κεντρική Ευρώπη για την άντληση 
ενδεχομένως ανατροφοδότησης.
 Με τη βοήθεια της ερμηνευτικής μεθόδου διαφωτίζονται χαρακτηριστικά 
στοιχεία από την κλασική ολιστική αντίληψη για τη μουσική. Προβάλλεται επίσης 
η ευρεία έννοια της μουσικής στην κεντρική Ευρώπη την περίοδο της άνθισης 
της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής (‘musisches Leben’). Με βάση την ιστορικο-
συγκριτική προσέγγιση εξετάζονται τα σύγχρονα προγράμματα μουσικών σπουδών 
ανώτατης εκπαίδευσης στη Ελλάδα όσον αφορά στην οργανωτική δομή των αντίστοιχων 
Σχολών, ώστε να προβληθεί το “αντικειμενικό πλαίσιο συνύπαρξης” καθενός από τα 
ελληνικά μουσικά τμήματα με άλλα τμήματα της ίδιας Σχολής συνδεόμενα με την έννοια 
της μουσικής. Απώτερος σκοπός είναι να προβληθεί η δυνατότητα συνέργειας μεταξύ 
τους ως παράγων προώθησης της ολιστικής σύλληψης της μουσικής. Κατά ανάλογο 
τρόπο αναδεικνύεται το αντίστοιχο πλαίσιο οικοδόμησης συνέργειας σε ανώτατα 
ιδρύματα της Γερμανίας που προσφέρουν στο πρόγραμμά τους μουσικές σπουδές. Η 
συγκριτική αναζήτηση επεκτείνεται και σε σύγχρονα καθοδηγητικά κείμενα σχολικής 
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εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου να σκιαγραφηθεί η ευρύτητα της θεώρησης του 
μουσικού βίου στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.
 Ακολουθούν αξιόλογα ευρήματα της θεωρητικής και της εμπειρικής 
προσέγγισης: i) Η αναζήτηση της αρμονίας σε κάθε διάσταση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας δίνει νόημα στη ζωή και αναδεικνύεται σε σύγχρονο βασικό σκοπό της 
εκπαίδευσης. ii) Παρότι στα ελληνικά προγράμματα σπουδών των μουσικών τμημάτων 
και των περιβαλλουσών αυτά οργανωτικών πανεπιστημιακών δομών προάγεται ήδη η 
συνέργεια επί μέρους εκφάνσεων της σύγχρονης μουσικής παιδείας, το εύρος αυτής 
της προσέγγισης υπολείπεται σε σχέση με τις αντίστοιχες προόδους στην κεντρική 
Ευρώπη iii) Σχετικές παρεμβάσεις προς την ολιστική αντίληψη προτείνονται και για 
τη σχολική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα για τα λεγόμενα «μουσικά 
μαθήματα» και το σαφή προσανατολισμό προς μια «πολιτισμική/μουσικο-αισθητική 
δια βίου παιδεία» (Έκθεση της Συνόδου των Υπουργών Πολιτισμού της Γερμανίας 
για την παιδεία και την έρευνα 2012, κεφ. Η). Η επιστροφή στον τόπο των μουσών 
της αρχέγονης έννοιας της μουσικής σε μοντέρνα πλαίσια συνιστά πρόοδο που θα 
εξασφαλίσει την ενότητα και το απαιτούμενο ανθρωποκεντρικό βάθος στο θεσμό της 
εκπαίδευσης. Η (μερική έστω) ανασύνθεση της μουσικής θεώρησης του κόσμου και του 
βίου, που συνέβαλε στη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αναπλαισιωμένη στο 
παρόν, προσφέρεται στους μαθητές ως εναλλακτική πρόταση για την ανακάλυψη της 
αρμονίας και την απελευθέρωση του δημιουργικού εαυτού. Επιπλέον μεταφράζεται 
σε αφανή παράγοντα προώθησης των τεχνών εν γένει, σε σταδιακή άνοδο του 
πολιτιστικού επιπέδου και σε διακριτική ενίσχυση της οικονομίας. Η συνύπαρξη, 
εξάλλου, καθενός από τα ελληνικά μουσικά τμήματα με άλλα συναφή ευρύτερου 
μουσικού προσανατολισμού συνιστά στοιχείο ευεργετικό για την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους και η αλληλεπίδρασή τους συμβάλλει στην ανάκτηση του «μουσικώς ζην».

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική παιδεία, εκπαιδευτικό σύστημα, curricula, συγκριτική 
παιδαγωγική.

Πιλοτική προσέγγιση Co.M.P.A.S.S.: Εστιάζοντας στην 
επικοινωνιακή σχέση δασκάλου μαθητή στα πλαίσια μαθήματος 
μουσικού οργάνου

Ζαφρανάς Νικόλαος και Ψαλτοπούλου Θεοδώρα

Στα μαθήματα κλασσικών μουσικών οργάνων παρατηρείται συχνά η έλλειψη ενιαίας 
παιδαγωγικής αντίληψης και προσέγγισης (Ζαφρανάς, Ψαλτοπούλου-Καμίνη και 

Καμίνης, 2014). Η συμπεριφορά, η επικοινωνία και ο τρόπος διδασκαλίας βασίζονται 
εν πολλοίς σε αυθαίρετες εμπειρικές γνώσεις με ιδιαίτερους περιορισμούς από 
προσωπικά βιώματα. Μέσα από έρευνα στις διαδικασίες επικοινωνίας στις σχέσεις 
δασκάλου-μαθητή (Psaltopoulou, Zafranas και Kaminis, 2014) προέκυψε η προσέγγιση 
Co.M.P.A.S.S.
 Σκοπός: Αποτελεί προσέγγιση η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν σχετικής 
έρευνας, όπου, μεταξύ άλλων διερευνήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα είδη λόγου 
που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος του πιάνου κατά την ώρα διδασκαλίας. Περαιτέρω, 
διερευνήθηκε η συμβολή της συνειδητότητας της ποιότητας του επικοινωνιακού λόγου 
στη γνωστική, συναισθηματική και γενικότερη ανάπτυξη της σχέσης του δασκάλου με 
το μαθητή, τη μουσική και το όργανο.
 Μεθοδολογία: Διεξήχθη ποιοτική έρευνα μέσω ανάλυσης περιεχομένου 
μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων πιάνου και ερωτηματολογίων. Επιλέχθηκαν έμπειροι 
καθηγητές πιάνου με δεκαετή ή περισσότερη πείρα και προχωρημένοι μαθητές πιάνου 
άνω των 19 ετών.
 Βασικά Ευρήματα: Μόνο με την παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου 
μαθήματος, με την κατανόηση - συνειδητοποίηση των ειδών λόγου που χρησιμοποιεί 
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ο δάσκαλος και τη συζήτηση με τους ερευνητές χωρίς κριτική, οδηγίες ή συμβουλές, 
δίνεται η δυνατότητα στο δάσκαλο να επιλέξει έναν πιο λειτουργικό τρόπο διδασκαλίας, 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή.
 Συμπεράσματα - συζήτηση:
 1) Ο έμπειρος δάσκαλος χρησιμοποιεί τέσσερα διακριτά είδη λόγου – του 
Κυρίου, του Ακαδημαϊκού, του Υστερικού και του Αναλυτή (Lacan, 1992).
 2) Η προσέγγιση Co.M.P.A.S.S. (Communication Music Processes Awareness 
Strategies and Solutions) διευκόλυνε τον έμπειρο δάσκαλο να αποκτήσει συνειδητότητα 
στα είδη λόγου που χρησιμοποιεί στη διαδικασία. 
 3) Έδωσε τη δυνατότητα στο δάσκαλο να αποκτήσει πιο λειτουργική και 
πιο κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική μετά τη συνειδητότητα. Η διαδικασία 
αναφέρεται στην αλλαγή που συνέβη στη στάση και στις επιλογές του δασκάλου 
ύστερα από την παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου μαθήματος, τη συζήτηση με 
τους ερευνητές και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που του δόθηκε.

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική εκπαίδευση, επικοινωνία, σχέση δασκάλου-μαθητή, 
προετοιμασία δασκάλου-μαθήματος, προσέγγιση Co.M.P.A.S.S.

Το διαθεματικό διακύβευμα στη μουσική εκπαίδευση: το 
παράδειγμα του ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου

Ζουμπούλη Μαρία και Κοκκώνης Γεώργιος

Οι σκέψεις που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση αυτή έχουν ως αφετηρία το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του 

ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά η εμβέλειά τους στοχεύει οποιοδήποτε πρόγραμμα μουσικής 
εκπαίδευσης. Μελετώντας τις προφορικές μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής 
Μεσογείου και εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές που θα κληθούν να τις μεταδώσουν 
στο μέλλον, αναστοχαζόμαστε τα παιδαγωγικά πρότυπα που θεμελιώθηκαν πάνω στη 
δυτική μουσική παράδοση και προσπαθούμε να τα επαναπροσδιορίσουμε μέσω μιας 
μεθοδολογίας η οποία καταλύει τα όρια των ενεχόμενων επιστημονικών πεδίων και 
αναδεικνύει την διαθεματικότητα όχι απλώς ως εργαλείο, αλλά ως εκ των ων ουκ άνευ 
προϋπόθεση.

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική εκπαίδευση, διαθεματικότητα, παραδοσιακή μουσική, 
δημοφιλής μουσική.

Η σημασία του μαθήματος της Μουσικής στην ελληνική εκπαίδευση 
και αγωγή σύμφωνα με τις απόψεις των κορυφαίων Ελλήνων 
Παιδαγωγών του 20ου αιώνα

Καραφύλλης Αθανάσιος

Στις περισσότερες δεκαετίες του 20ου αι. θεωρούσαν το μάθημα της Μουσικής για 
την εκπαίδευση των παιδιών μη σημαντικό και χάσιμο χρόνου. Και ενώ υπήρχε 

στα Προγράμματα Σπουδών των σχολείων, τις ώρες τις διέθεταν οι δάσκαλοι για 
συμπλήρωση κενών στα «σημαντικά» μαθήματα. Οι σημαντικότεροι όμως Έλληνες 
Παιδαγωγοί αναφέρονταν με έμφαση στη σημασία της Μουσικής στην αγωγή και 
εκπαίδευση των παιδιών.
 Σκοπός της εισήγησης είναι να αναδειχθούν οι απόψεις σημαντικών Ελλήνων 
Παιδαγωγών, οι οποίες και διαφοροποιούνται σαφέστατα από τις αποφάσεις της 
ελληνικής πολιτείας και τα ισχύοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, θεωρώντας ότι η 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 16

διδασκαλία της Μουσικής μπορεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
σχολικής ηλικίας, όπως επέτασσαν και οι κυριαρχούσες απόψεις της σύγχρονης 
Παιδαγωγικής σε όλο τον σύγχρονο κόσμο με κυρίαρχο το ρεύμα του Νέου Σχολείου ή 
Σχολείο Εργασίας και βασικούς εκπροσώπους τους Kerschensteiner και Dewey.
 Η μεθοδολογία της εργασίας είναι η ιστορική-ερμηνευτική, η οποία 
χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιστορία της εκπαίδευσης.
 Από τη μελέτη κειμένων Ελλήνων Παιδαγωγών διακρίνουμε ότι: Ο Μ. 
Παπαμαύρος αναφέρει ότι «Σχολείο χωρίς τραγούδι μοιάζει Νεκροταφείο», θεωρώντας 
ότι η σημασία του μαθήματος της Μουσικής είναι ανυπολόγιστη και το μάθημα της 
Μουσικής έχει να «επαληθέψει ένα μεγάλο μέρος του παιδαγωγικού σκοπού του 
σχολείου». Με επιρροή και από την ελληνική αρχαιότητα, ο σκοπός του μαθήματος 
θεωρείται διττός: πρακτικός και παιδαγωγικός. Αναφέρθηκε όμως και στον τρόπο 
διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος δίνοντας οδηγίες στους δασκάλους για την 
καλύτερη επίτευξη των στόχων διδασκαλίας του. Ο Αλ. Δελμούζος στο Παρθεναγωγείο 
του Βόλου θα εντάξει στα σημαντικότερα μαθήματα και αυτό της Μουσικής αυξάνοντας 
τις ώρες διδασκαλίας μαζί με όλα τα μαθήματα εικαστικής αγωγής, ενώ ως Διευθυντής 
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο έδινε μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των μελλοντικών 
δασκάλων και στη σχέση τους με την Μουσικής εκπαίδευση και παιδεία. Και ο Θ. 
Κάστανος ως Διευθυντής πολλών Διδασκαλείων αναφερόταν με έμφαση στο μάθημα 
της Μουσικής, θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες για το 
Νέο Σχολείο που οραματίζονταν για την ελληνική εκπαίδευση, το οποίο θα ανέπτυσσε 
«αρμονικά και αβίαστα όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο παιδί», ώστε να 
γίνει ικανό για τη ζωή και για την κοινωνία.
 Σημαντικό εύρημα όμως θα πρέπει να θεωρηθεί και ο χώρος επιρροής των 
διανοουμένων αυτών, που δεν ήταν άλλος από το σημαντικότερο παιδαγωγικό ρεύμα 
του 20ου αι. στον σύγχρονο κόσμο, το Νέο Σχολείο ή το Σχολείο Εργασίας.
 Μελετώντας τις απόψεις Ελλήνων Παιδαγωγών συμπεραίνουμε ότι 
διακρίνεται μια επιθυμία των ελλήνων παιδαγωγών για ένα διαφορετικό σχολείο, 
με νέο πρόγραμμα σπουδών, που θα έδινε έμφαση στην πολύπλευρη εκπαίδευση 
και αγωγή των παιδιών, δίνοντας έμφαση και σε άλλα μαθήματα όπως η Μουσική 
και τα Εικαστικά. Επίσης σημαντικό εύρημα για την εργασία αποτελούν και οι 
επιρροές που δέχονταν στις απόψεις τους από το Νέο Σχολείο ή Σχολείο Εργασίας που 
κυριαρχούσε στην Παιδαγωγική. Σε κάθε περίπτωση, για τη συζήτηση, θεωρούμε ότι 
αν εισακούγονταν οι κορυφαίοι Παιδαγωγοί από την πολιτεία, είναι βέβαιο ότι σήμερα 
θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό σχολείο, πολύ καλύτερο από το σημερινό, με πολίτες 
που θα είχαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και μια ιδανικότερη πολιτεία.

Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία Μουσικής, σχολείο, Παιδαγωγοί, Σχολείο Εργασίας.

Το σύγχρονο μάνατζμεντ των εκπαιδευτικών μονάδων

Κριεμάδης Θάνος

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχίζει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό γραφειοκρατικό 
και συγκεντρωτικό. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μας χαρακτηρίζεται από 

αποσπασματικότητα, προχειρότητα, χωρίς όραμα, μακροπρόθεσμους στόχους 
και στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη της τις αλλαγές που συντελούνται στην 
εκπαίδευση παγκόσμια αλλά ιδιαιτέρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκπαιδευτικοί τις 
περισσότερες φορές δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων στρατηγικής φύσης 
και επιπλέον δεν επιμορφώνονται σε νέα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες χώρες για την προώθηση των καινοτομιών ή μεταρρυθμίσεων.   Ολοένα και 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται σήμερα την αναποτελεσματικότητα του 
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υπάρχοντος συστήματος εκπαίδευσης.                                           
 Ως εκ τούτου, σε μια εποχή που η ανάγκη για την αναβάθμιση του συστήματος 
οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης προβάλλει επιτακτικά, είναι σαφές 
ότι έννοιες όπως της ηγεσίας, του στρατηγικού σχεδιασμού, της ποιότητας, της 
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, κ.ο.κ. χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
συνάμα προσδιορισμού και ανάλυσης. Στην εργασία αυτή αποκωδικοποιούνται με 
τρόπο απλό και συνοπτικό εκείνες οι συνιστώσες που συνδράμουν την αναδιάρθρωση 
και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις νόρμες των 
σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών επιταγών. 
Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της 
διοίκησης της εκπαίδευσης έπειτα από ενδελεχή μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 
και έρευνας, δανειζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία 
στον ευρύ τομέα της ηγεσίας και της διοίκησης. Η ψαλίδα έτσι ανάμεσα στη θεωρία 
και την πράξη κλείνει και ο αναζητητής της γνώσης αποκτά μια ολική θέαση κι έναν 
συστηματικό τρόπο σκέψης σχετικά με τα επίκαιρα ζητήματα της αποτελεσματικής 
διοίκησης της σχολικής μονάδας, έχοντας στη διάθεσή του μια πληθώρα επιλογών και 
βιώσιμων λύσεων. 

Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων, στρατηγικός προγραμματισμός, 
λειτουργικός προγραμματισμός, σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Πέντε χρόνια εφαρμογής του προγράμματος Διεύθυνσης Σχολικής 
– Παιδικής – Νεανικής χορωδίας στη Θερινή Ακαδημία του Ιονίου 
Πανεπιστήμιου: Αποτίμηση του διδακτικού προγράμματος και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Καλδή Μιράντα και Μελιγκοπούλου Μαρία –Έμμα 

Στη διδασκαλία της σχολικής (παιδικής και νεανικής) χορωδίας παρατηρείται 
μια γενική απουσία επιστημονικής μεθοδολογίας τόσο στη διδακτική της 

φωνητικής αγωγής όσο και στη συστηματική εφαρμογή διδακτικού ρεπερτορίου. Η 
διδασκαλία της χορωδίας στηρίζεται κατά βάση σε αυτοσχέδιες μεθόδους, πρακτική 
εφαρμογή εμπειρικής, μη τεκμηριωμένης γνώσης και περιορισμό του ρεπερτορίου σε 
διασκευές έντεχνης ελληνικής μουσικής (Διδακτορική Έρευνα, Μελιγκοπούλου, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο 2010).
 Μέσα από την παραπάνω διαπίστωση και κατόπιν συστηματικής μελέτης 
εκπαιδευτικών μοντέλων του εξωτερικού που αφορούν την παιδαγωγική της 
χορωδίας, προέκυψε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός πρότυπου προγράμματος 
διεύθυνσης χορωδίας στο πλαίσιο της Θερινής Ακαδημίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
με επίκεντρο τη διδακτική μεθοδολογία της σχολικής (παιδικής – νεανικής) χορωδίας 
και προσαρμογή του στις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας.
 Πρόκειται για ένα διαρθρωμένο σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα πρόγραμμα, 
τα οποία εστιάζουν στα εξής: α) διδακτική μεθοδολογία, β) φωνητική αγωγή για 
χορωδία, γ) τεχνική διεύθυνσης χορωδίας και δ) χορωδιακό ρεπερτόριο. 
 Η εφαρμογή του προγράμματος για πέντε χρόνια επέτρεψε τη διενέργεια μιας 
εμπειρικής έρευνας όπου διερευνήθηκε το ακαδημαϊκό προφίλ των συμμετεχόντων, η 
συστηματικότητα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, η εφαρμογή του διδακτικού 
προγράμματος στις χορωδίες τους, το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής.
 Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αφορά εμπειρική έρευνα στο σύνολο των 
συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των δεδομένων που 
προέκυψαν από τα ερωτήματα της έρευνας (Καλδή και Μελιγκοπούλου, 2014).
 Η συστηματική συμμετοχή στο πενταετές πρόγραμμα ενός στατιστικά 
σημαντικού αριθμού συμμετεχόντων, η δημιουργία νέων σχολικών χορωδιών στις 
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οποίες εφαρμόστηκε η διδαχθείσα μεθοδολογία, η αλλαγή προσανατολισμού στο 
επιλεγόμενο ρεπερτόριο με κατεύθυνση προς το είδος της αυθεντικής και μεθοδικά 
επιλεγόμενης χορωδιακής μουσικής, με στοιχεία από τα διδαχθέντα στο πρόγραμμα 
και η – σε κάποιες περιπτώσεις αξιοσημείωτη - πρόοδος στην ποιότητα του χορωδιακού 
ήχου της χορωδίας, αποτελούν μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας.
 Συμπεράσματα - συζήτηση:
1.  Η πρόσκληση επιφανών διευθυντών χορωδιών ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων του εξωτερικού ως διδασκόντων στη Θερινή Ακαδημία είχε ως 
αποτέλεσμα την ιδιαίτερα επιτυχή αποτύπωση της επιστημονικά τεκμηριωμένης 
διδακτικής μεθοδολογίας της σχολικής (παιδικής – νεανικής) χορωδίας.

2.  Η παρακολούθηση του προγράμματος έδωσε στους συμμετέχοντες καθηγητές – 
διευθυντές χορωδίας τη δυνατότητα να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες όπως 
η χορωδιακή φωνητική αγωγή, η τεχνική διεύθυνσης χορωδίας, η διδακτική της 
χορωδίας, ενώ παράλληλα απόκτησαν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο και μεθοδικά 
επιλεγμένο χορωδιακό ρεπερτόριο, κατάλληλο για παιδικές - νεανικές χορωδίες, 
το οποίο πρώτα διδάχθηκαν στη θερινή Ακαδημία και κατόπιν εφάρμοσαν επιτυχώς 
στις χορωδίες τους.

3.  Δημιουργήθηκαν νέες σχολικές χορωδίες σε απομακρυσμένες περιοχές της 
Ελλάδας, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μουσικά αποτελέσματα.

4.  Παρατηρήθηκε μια τάση απαγκίστρωσης από τη μονομερή διδασκαλία των 
αυτοσχέδιων διασκευών έντεχνης ελληνικής μουσικής και αντικατάσταση τους με 
έργα αυθεντικής χορωδιακής μουσικής

Λέξεις-κλειδιά: Σχολική (παιδική – νεανική) χορωδία, χορωδιακή εκπαίδευση, 
μεθοδολογία διδασκαλίας χορωδίας, Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης Χορωδίας Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

Eκπαίδευση στα ΜΜΕ: το ευρωπαϊκό παράδειγμα και η ελληνική 
«προσαρμογή»

Μπόκολας Βασίλης

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να καταδείξει την εκ-παιδευτική δυναμική των ΜΜΕ 
στη σύγχρονη μορφή τους (γνωστών πλέον με τον όρο “new media”). Η εξάπλωση 

της «μιντιακής» γνώσης αποτελεί σήμερα για τους ερευνητές της εκπαίδευσης αλλά 
και για τους εκπαιδευτικούς μια μεγάλη πρόκληση, καθώς αναδύονται προβληματισμοί 
για τον ρόλο τους αλλά και σοβαρά ζητήματα διαχείρισης, τόσο στο πεδίο της 
ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής (εθνική και υπερεθνική/ ευρωπαϊκή) όσο και στο 
πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας. Την ίδια στιγμή όμως εμφανίζονται και μεγάλες 
προοπτικές αξιοποίησης των ΜΜΕ. Η τεχνολογία της πληροφορίας και ο πολιτισμός 
της εικόνας αποκτούν σταδιακά κεντρικό ρόλο στη σχολική μάθηση, ενώ στα 
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διαρκώς διευρύνεται η προσπάθεια λειτουργικής 
ενσωμάτωσης των ΜΜΕ, τόσο ως διδακτικά εργαλεία, όσο και ως ξεχωριστό διδακτικό 
αντικείμενο (σε εγχειρήματα αναμόρφωσης του περιεχομένου των προγραμμάτων 
σπουδών). Με βάση τη σύγχρονη παιδαγωγική τάση για «Εκπαίδευση στα ΜΜΕ» 
θα παρουσιαστούν: α) συγκριτικά πορίσματα ερευνών αναφορικά με τη θέση της 
«Εκπαίδευσης στα ΜΜΕ» σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) 
κριτική επισκόπηση των «προσαρμογών» που επέδειξε το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα στη διάρκεια των τελευταίων ετών, γ) αναφορά σε συγκεκριμένες πρακτικές 
διδακτικής αξιοποίησης των μέσων (ενδεικτικά, κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ, vid-
eo games) σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες καθώς και τα αποτελέσματά τους στους 
μαθητές/ σπουδαστές.

Λέξεις-κλειδιά: ΜΜΕ, τεχνολογία της πληροφορίας, εκπαιδευτική πολιτική.
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‘Κυρίαρχες’ και ‘περιφερειακές’ πολιτισμικές τάσεις στην Ευρώπη: 
Τομές στη σύγχρονη έρευνα των αλληλεπιδράσεών τους ως φορείς 
γνώσης και τάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της μουσικής 
στην Ελλάδα

Σιώψη Αναστασία

Ο Ευρωκεντρισμός, από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, δεν αποτελεί ‘μέτρο’ 
εκτίμησης πολιτισμών που θεωρούνται ‘περιφερειακοί’, ή ‘περιθωρειακοί’. 

Ειδικά, σήμερα, η αποσταθεροποίηση της Δύσης ως μια αυτονόητη ενότητα είναι μια 
οικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα. 
 Στο πεδίο της μουσικολογίας, επίσης, η ιδέα της ‘δυτικής μουσικής’ 
αμφισβητείται ως μια κατηγορία ενάντια στην οποία μπορεί να προσδιοριστεί το 
‘άλλο’ (το ‘διαφορετικο’), κάτι που αποτελεί μέρος των γενικότερων ερευνητικών 
εξελίξεων που μας απομακρύνουν από το φαινόμενο του ευρωκεντρισμού. Άλλωστε, 
τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα έχουν αμφισβητηθεί από ερευνητές οι 
θεμελιώδεις υποθέσεις της ιστορικής μουσικολογίας που αφορούν το ‘αλάνθαστο’ της 
επικέντρωσης στην ιστορία ως προϊόν μεγάλων ανδρών, μεγάλων έργων, μεγάλων 
παραδόσεων και μεγάλων καινοτομιών. Αυτό οδήγησε στην μελέτη της μουσικής ως 
κοινωνική δύναμη και σε ιστορίες της μουσικής που είχαν αποκλειστεί προηγουμένως 
απο μελετητές, οι περισσότεροι απο τους οποίους επικεντρώνονταν στη μελέτη της 
υψηλής τέχνης της μουσικής των κοινωνικών ελίτ. 
 Με βάση αυτή τη θεώρηση, αρκετές πρόσφατες πολιτισμικές μελέτες 
κατευθύνονται στον επαναπροσδιορισμό του αποκαλούμενου ‘περιθωρίου’, μέσα από 
την ευρωκεντρική αντίληψη του κόσμου μας, με στόχο να αποσαφηνίσουν εκ νέου την 
ενδοπολιτισμική δυναμική ανάμεσα στα ‘κέντρα’ της αισθητικής δημιουργίας και τα 
αντίστοιχά τους στην πολιτισμική ‘περιφέρεια’
 Η παρούσα μελέτη σχολιάζει, μέσα από το προαναφερόμενο πρίσμα, τις νέες 
τάσεις που αναπτύσσονται στη μουσικολογία και, κατά συνέπεια, στην τριτοβάθμια 
μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωκεντρισμός, πολιτισμικό «κέντρο, πολιτισμική «περιφέρεια», 
νέες μουσικολογικές τάσεις, τριτοβάθμια μουσική εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα: Μια μεγάλη καινοτομία στη 
Μουσική Εκπαίδευση της Κύπρου 

Σκορδή Μάρω

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση μιας μεγάλης καινοτομίας στη Μουσική 
Εκπαίδευση της Κύπρου, δηλαδή της πραγματοποίησης των Μουσικών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων στα σχολεία, από τον Οκτώβρη του 1999. Αυτά προσφέρουν σε παιδιά 
και σε καλλιτέχνες έντονες, σημαντικές μουσικές εμπειρίες. Συμβάλλουν, επίσης στην 
ανάπτυξη σε κάθε παιδί της μουσικότητας και της δημιουργικότητας, στην παροχή 
ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά για να αναπτύξουν τις μουσικές τους ικανότητας ενώ 
παράλληλα στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών της Μουσικής και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Μουσικής Παιδείας. Πρώτα, θα γίνει αναφορά στους λόγους 
που ώθησαν στην εφαρμογή της πιο πάνω καινοτομίας στη Μουσική Εκπαίδευση όπως 
για παράδειγμα να δοθούν λύσεις σε προβλήματα όπως: ο μικρός αριθμός ευκαιριών για 
ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής στα παιδιά μέσα από τις τέχνες, το μικρό ακροατήριο 
από νέους στις συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου, οι ελάχιστες ευκαιρίες για 
επιμόρφωση και η έλλειψη σωστών κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς της Μουσικής, 
η απομόνωση που νοιώθει ο εκπαιδευτικός της μουσικής στη σχολική μονάδα κ.ά. 
Ακολούθως θα γίνει αναφορά στην πορεία που ακολουθήθηκε μέχρι την υλοποίησή 
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της πιο πάνω καινοτομίας, στους σκοπούς και στόχους και στις διάφορες μορφές που 
έχουν πάρει τα Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα δηλαδή (α) των Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου, (β) του Προγράμματος ‘Καλλιτέχνες 
στα Σχολεία’, (γ) των Συνεργειών με Κύπριους συνθέτες για τη δημιουργία μεγάλων 
πολυθεματικών ‘πρότζεκτ’, (δ) τη Συνέργεια με διάφορους φορείς. Τέλος θα γίνει 
περιγραφή των διάφορων τρόπων εφαρμογής των προγραμμάτων με (α) επισκέψεις 
καλλιτεχνών στα σχολεία οι οποίοι παρουσιάζουν διάφορα μουσικά όργανα, εκτελούν 
μικρά μουσικά έργα ή μουσικά αποσπάσματα και δημιουργούν μουσική μαζί με 
τα παιδιά στο μάθημα της Μουσικής, στην τάξη, (β) μουσικές ημερίδες στις οποίες 
λαμβάνει μέρος ολόκληρο το σχολείο, (γ) ειδικά προετοιμασμένες συναυλίες για παιδιά 
σε αίθουσες συναυλιών, (δ) μεγάλα πολυθεματικά προγράμματα (πρότζεκτ) στα οποία 
συνεργάζονται διάφοροι καλλιτέχνες, ένα ή περισσότερα σχολεία και ένας συνθέτης. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι μουσικοί-εκτελεστές εργάζονται, με τα ίδια παιδιά, για ένα 
πιο μεγάλο χρονικό διάστημα με σκοπό μια τελική παρουσίαση. Σε όλες τις περιπτώσεις 
των συναυλιών και παρουσιάσεων δίδονται σε κάθε εκπαιδευτικό και σε κάθε παιδί 
που συμμετέχει ειδικά βιβλιαράκια στα οποία υπάρχουν λεπτομέρειες για τους 
συμμετέχοντες, κατάλληλο υλικό και λεπτομέρειες για τα έργα που θα εκτελεστούν, 
φωτογραφίες, σταυρόλεξα και μικρές ασκήσεις που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα 
και την κριτική σκέψη. Παράλληλα, σε κάθε συναυλία, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
τραγουδήσουν κυπριακά δημοτικά τραγούδια ειδικά ενορχηστρωμένα από κύπριους 
συνθέτες, με τη συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας, υπό τη διεύθυνση του εκάστοτε 
μαέστρου. Τα τραγούδια αποστέλλονται από πριν στα σχολεία που συμμετέχουν.
 Τέλος, στην παρουσίαση θα υπάρχουν οπτικοακουστικά παραδείγματα από 
Μουσικά Εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και φωτογραφικό υλικό. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα, Πολυθεματικά Πρότζεκτ, 
Καλλιτέχνες στα σχολεία.

Εκπαιδευτικοί (αντί)Λόγοι και (α)δυνατότητες: από τις συγκρούσεις 
στη συναίνεση 

Φοράρη Αντωνία

Με γνώμονα το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό συγκείμενο μέσα στο οποίο 
διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές, γίνεται προσπάθεια για αποδόμηση 

των συγκρουσιακών Λόγων που προέρχονται από το παγκόσμιο και το τοπικό 
επίπεδο, και εκφράζονται από διάφορες ομάδες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και πράξης. Μέσα από το πλαίσιο της κριτικής 
παιδαγωγικής σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση, η εκπαιδευτική πολιτική νοείται 
ως μια ιστορικοπολιτική κατασκευή -αποτέλεσμα σχέσεων εξουσίας και αυτονομίας- 
και αφορά στον καθορισμό αξιών και πρακτικών για το μάθημα της μουσικής. Για 
τον σκοπό αυτό, γίνονται αναφορές στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αποδοχή των 
προσπαθειών για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που διαδραματίζεται στην Κύπρο και 
έχει το μότο «Για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο». Τέλος, γίνεται εισήγηση 
για τρόπους αποδόμησης και αναδόμησης των Λόγων, με στόχο οι όποιες συγκρούσεις 
να δύναται να οδηγούν σε συναίνεση - η οποία θα αποτελέσει το πλαίσιο δράσης για τη 
διαμόρφωση των αυριανών πολιτών που επιθυμούμε.

Λέξεις-κλειδιά: Κριτική μουσική εκπαίδευση, εκπαιδευτική αλλαγή, συγκρούσεις, 
αυτονομία και εξουσία.

•
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Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου: Στρατηγικός 
σχεδιασμός του μαθήματος της Μουσικής στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση

Ζεπάτου Χρυσάνθη και Χρυσοστόμου Σμαράγδα

Στο πλαίσιο του έργου «Νέο Σχολείο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έγινε προσπάθεια εκπόνησης ενός ενιαίου εθνικού προγράμματος σπουδών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές των τελευταίων 
ετών. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών αποτελούν αφετηρία του έργου για τη βελτίωση 
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αξιοποίηση νέων διδακτικών 
και μαθησιακών πρακτικών καθώς και των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων και 
μέσων. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών σχεδιάστηκαν ώστε να είναι ανοικτά 
κι ευέλικτα, στοχοκεντρικά, συνοπτικά, ενιαία και συνεκτικά, διαθεματικά, 
βιωματικά και παιδαγωγικά διαφοροποιημένα, στηριζόμενα σε συνεργατικούς και 
αυτοκατευθυνόμενους τρόπους μάθησης.
 Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής αποτελεί ένα ανοικτό κι ευέλικτο 
πρόγραμμα σπουδών το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμορφώνει 
το περιεχόμενο των μαθημάτων του ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της τάξης 
και των μαθητών του. Οι στόχοι του εξελίσσονται σπειροειδώς και αφορούν κατά κύριο 
λόγο την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων, την καλλιέργεια στάσεων και 
αξιών μέσα από την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε βιωματικές και δημιουργικές 
μουσικές δραστηριότητες, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας δια βίου σχέσης του με 
την Τέχνη της Μουσικής.
 Η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική σχεδιασμού 
του Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής, ώστε να αναδειχτούν η φιλοσοφία και η 
στοχοθεσία του καθώς και η άμεση σχέση του σχεδιασμού του με τη φύση, την ποιότητα 
και τη δομή του μαθήματος της Μουσικής στο «Νέο Σχολείο». 
 Μέσω της Ποιοτικής Ανάλυσης περιεχομένου και της Κριτικής Ανάλυσης 
Λόγου του Προγράμματος Σπουδών Μουσικής επιδιώκεται η ανάλυση της σχέσης 
των στόχων, της φιλοσοφίας και των μέσων υλοποίησής του (υποδομές, ανθρώπινο 
δυναμικό, εκπαιδευτικές διαδικασίες) στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου».
 Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής οι στόχοι εξειδικεύονται ως ικανότητες 
ή συμπεριφορές που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές. Έμφαση δίνεται στο 
τρίπτυχο των μουσικών δραστηριοτήτων (ακρόαση, εκτέλεση, μουσική δημιουργία), 
στοιχείο που απαντάται και σε Προγράμματα Σπουδών άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
(π.χ. Αγγλίας, Ιρλανδίας, κ.ά). Ακόμη ακολουθείται η σπειροειδής προσέγγιση και 
η οργάνωση γύρω από θεματικές ενότητες, στοιχεία που απαντώνται και στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών Μουσικής της Κύπρου.  
 Η Μουσική διδάσκεται σήμερα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 
ελληνική εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς ειδικότητας Μουσικής (ΠΕ16). Παράλληλα 
έχουν παραχθεί αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια κι εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία 
του μαθήματος. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για τη συστηματική καλλιέργεια της μουσικής 
ευαισθησίας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών του ελληνικού σχολείου. Η 
στοχοθεσία του Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής πραγματώνεται ακριβώς 
στη βάση αυτού του εκπαιδευτικού εποικοδομήματος και φιλοδοξεί να αποτελέσει 
μια προσπάθεια για ανανέωση κι εξέλιξη της διδακτικής σκέψης και πρακτικής στην 
ελληνική μουσική εκπαίδευση. 

Λέξεις-κλειδιά: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής, στρατηγικός σχεδιασμός, 
στόχοι, φιλοσοφία.
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Η συμβολή της μουσικοθεραπείας σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
δομές

Ψαλτοπούλου Ντόρα και Χατζηιωαννίδου Ευαγγελία

Η μουσικοθεραπεία στην πολυφωνική σχέση επιστήμης, διαπροσωπικής σχέσης και 
τέχνης απευθύνεται στη δομή του ψυχισμού. Η επιστήμη ως ένας πατέρας που 

οριοθετεί, η διαπροσωπική σχέση ως μια ζεστή μητρική αγκαλιά που δημιουργεί μη 
απειλητική ατμόσφαιρα ώστε να προκύψει η αλλαγή και η τέχνη ως ένα δημιουργικό 
παιδί με απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης προσδίνουν στη μουσικοθεραπεία 
μια έννοια πυρηνικής οικογένειας, η οποία φροντίζει το παιδί (Psaltopoulou, 2012). 
Η μουσική είναι δομημένη ως γλώσσα. Στη διαδραστική σχέση μουσικοθεραπευτή-
παιδιού-μουσικής διαμορφώνεται μια γλωσσική σχέση, όπου θεραπευτής και παιδί 
δημιουργούν μαζί τη μουσική στη ροή του χρόνου σε πραγματικό, φαντασιακό αλλά και 
συμβολικό επίπεδο. Στη διαδικασία αυτή προκύπτουν στιγμές με ουσιαστικό νόημα, 
οι οποίες αγγίζουν ένα βαθύ σωματικό, συναισθηματικό και διανοητικό επίπεδο με 
ουσιαστική συμβολή στη μείωση της εικόνας της αναπηρίας, στη βελτίωση της σχέσης 
γονιών-παιδιών, στη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία, καθώς και 
στη προσωπική κι επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών μουσικολογίας. 
 Ο σκοπός της ποιοτικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί η στάση των φοιτητών 
μουσικολογίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν σε συνεδρίες 
μουσικοθεραπείας και σε παραστάσεις κοινωνικής μουσικοθεραπείας, καθώς και η 
επίδραση του μαθήματος μουσικοθεραπείας στη προσωπική τους σχέση με τη μουσική.
 Μεθοδολογία: 52 φοιτητές Τ.Μ.Σ., ΑΠΘ, 19-30 ετών, έχοντας παρακολουθήσει 
μαθήματα μουσικοθεραπείας, πήραν μέρος σε παράσταση κοινωνικής μουσικοθεραπείας 
με 4 ΑμεΑ (αυτισμός, σύνδρομο Down και Prater-Willy), ηλικίας 18-27. Στο τέλος 
της παράστασης οι φοιτητές μίλησαν με τους 4 συμμετέχοντες και τους γονείς τους. 
Στη συνέχεια, οι φοιτητές υποβλήθηκαν σε δομημένη συνέντευξη, κατά την οποία 
κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους και τα συναισθήματά τους για την επίδραση της 
μουσικοθεραπείας στα ΑμεΑ και στους γονείς τους, αλλά και στους ίδιους. Η συλλογή 
των δεδομένων διήρκησε από Οκτώβρη 2012 έως Απρίλη 2013. Οι ηχογραφημένες 
συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν με την ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου (content analysis). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επαληθεύτηκαν από 
τρεις ερευνητές (triangulation) και βρέθηκε υψηλός δείκτης αξιοπιστίας (κ = 0,92).
 Θεματικές που αναδύθηκαν:
• Η κατάρριψη των στερεοτύπων για τα ΑμεΑ - οι περισσότεροι φοιτητές έδειξαν 

μεγάλη έκπληξη με την «κανονικότητα» των παιδιών κατά τη διάρκεια της 
παράστασης και ένιωσαν θαυμασμό και ντροπή για την μέχρι σήμερα στάση τους 
απέναντί τους. 

• Η παράσταση λειτούργησε ως μέσο κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας, έκφρασης 
συναισθημάτων, ανάδυσης των δυνατοτήτων και αισθήματος αποδοχής των ΑμεΑ. 

• Το επικρατέστερο συναίσθημα για τους γονείς των παιδιών ΑμεΑ ήταν η περηφάνια 
για τα παιδιά τους. Ακολούθησε η χαρά, η ευτυχία και η συγκίνηση.

• Οι φοιτητές πιστεύουν ότι η μουσική λειτούργησε για τα ΑμεΑ ιδιαίτερα θετικά.
• Οι φοιτητές ταυτίστηκαν με τους 4, ανακινήθηκαν προσωπικά βιώματα και 

προχώρησαν σε προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αλλαγές.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: 
• Μέσα από μαθήματα, πρακτική και παραστάσεις κοινωνικής μουσικοθεραπείας 

με ΑμεΑ, ανεξάρτητα από το αν ο φοιτητής θα επιλέξει ως επάγγελμα τη 
μουσικοθεραπεία, παρατηρούνται βαθιές αλλαγές σε κοινωνικό, προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. 

• Μέσα από παραστάσεις κοινωνικής μουσικοθεραπείας παρατηρείται προσωπική 
και διαπροσωπική εξέλιξη σε ΑμεΑ και στους γονείς τους. 

• Προτείνεται περαιτέρω έρευνα για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης στην Ειδική 
Αγωγή με τέχνες. 

• Προσδιορισμός των ικανοτήτων του μουσικοθεραπευτή στην εκπαίδευση.

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνική Μουσικοθεραπεία, Μουσική Εκπαίδευση.
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Περιλήψεις EduPolicies 2014 

Eυρωπαϊκές πολιτικές εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και αυτονομία 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: παραδοχές και παραδοξότητες

Αργυρίου Αργύριος και Ζμας Αριστοτέλης

Τις τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη σχετικά 
με την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, 

μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο όνομα της «εκπαιδευτικής αποκέντρωσης» και 
της «σχολικής αυτονομίας» επέτρεψαν, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικούς διαφόρων 
ευρωπαϊκών χωρών να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις σε ζητήματα που αφορούν 
επιμέρους πτυχές του επαγγελματικού τους έργου. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ενισχύθηκαν 
και οι κρατικοί μηχανισμοί αξιολόγησης και λογοδότησης των εκπαιδευτικών.
 Αυτή η «ευρωπαϊκή τάση» περί ενίσχυσης των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων 
των εκπαιδευτικών και αυστηρότερου ελέγχου τους αποκτά, όμως, έναν ιδιόμορφο 
χαρακτήρα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η επίσημη Πολιτεία διεύρυνε τους ελεγκτικούς 
της μηχανισμούς, χωρίς, πάντως, να ενδυναμώσει τα περιθώρια επαγγελματικής 
αυτονομίας των εκπαιδευτικών.
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση τόσο της 
προαναφερθείσας «τάσης» περί αποκέντρωσης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
συστημάτων σε επίπεδο αυτονομίας των εκπαιδευτικών, όσο και η διερεύνηση των 
αντίστοιχων πολιτικών εκπαιδευτικής αποκέντρωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, θα αποτυπώσουμε αρχικά τον βαθμό αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες της γηραιάς ηπείρου, διερευνώντας στη συνέχεια 
τις αντίστοιχες πολιτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήσαμε στην παρούσα εργασία ήταν η ανάλυση 
περιεχομένου από σχετικό αρχειακό υλικό των ευρωπαϊκών υπηρεσιών (π.χ. Ευρυδίκη, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), αλλά και από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 
ελληνική εκπαίδευση από το 1985 μέχρι σήμερα.
 Διαπιστώθηκε ότι:
• υπάρχει διαφοροποίηση του βαθμού αυτονομίας των ευρωπαίων εκπαιδευτικών 

σε ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις 
μεθόδους διδασκαλίας και την αξιολόγηση των μαθητών.

• στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξαν στο παρελθόν νομοθετικές 
απόπειρες για την ενδυνάμωση της σχολικής αυτονομίας, οι οποίες παρέμειναν 
μετέωρες.

• στο ελληνικό συγκείμενο παρατηρείται συνεχής αναστολή των επιδιωκόμενων 
πολιτικών περί εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και ενίσχυσης της επαγγελματικής 
αυτονομίας των εκπαιδευτικών.

• την ίδια στιγμή η επίσημη Πολιτεία ενδυνάμωσε τον εποπτικό της έλεγχο γύρω 
από το καθημερινό τους έργο, προάγοντας μηχανισμούς αυτοαξιολόγησής τους.

• Τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών τείνουν προς την 
αποκέντρωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στις εκάστοτε κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η πραγμάτωση, πάντως, των 
αποκεντρωτικών εκπαιδευτικών πολιτικών έχει γίνει με διαφορετικούς ρυθμούς 
και τρόπους.

 Έχοντας ως έναυσμα τα αποτελέσματα σχετικών ευρωπαϊκών ερευνών, θα 
ισχυρισθούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα αδυνατεί μέχρι σήμερα να 
ενισχύσει ουσιαστικά την επαγγελματική αυτονομία του έλληνα εκπαιδευτικού. 
Παράλληλα, λόγω και του αυστηρού ελέγχου από πλευράς κράτους, αρκετές από 
τις αποκεντρωτικές εκπαιδευτικές απόπειρες που επιδιώχθηκαν στο παρελθόν 
παρέμειναν μετέωρες, επιβραδύνοντας την όποια προοπτική περί ενίσχυσης των 
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων του έλληνα εκπαιδευτικού.

Λέξεις-κλειδιά: Ευρώπη, πολιτικές αποκέντρωσης, αυτονομία εκπαιδευτικού, 
λογοδότηση, ελληνικό συγκείμενο.
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Πόσο η Πολιτική μετρά; Μια έρευνα βασισμένη στις απόψεις των 
Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής για την Πολιτιστική Πολιτική 
στην Ελλάδa

Αργυρίου Μαρία

Τις τελευταίες δεκαετίες η Πολιτιστική Πολιτική έχει βρεθεί στο επίκεντρο 
συζητήσεων και αποφάσεων καθώς αναδεικνύεται σε αποτελεσματικό εργαλείο 

άσκησης πολιτικής για κυβερνήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς. Ο προβληματισμός 
όμως που γεννιέται, σχετίζεται με την αναγκαιότητα εφαρμογής της Πολιτιστικής 
Πολιτικής ως προνομιακό πεδίο άσκησης πολιτικής και για την εκπαίδευση καθώς 
καλείται να υπηρετήσει έναν ευρύτερο κοινωνικό οραματισμό. Η διαμόρφωση της 
Πολιτιστικής Πολιτικής οριοθετεί το πρόβλημα του σχεδιασμού της Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης κατ́  επέκταση και για τη Μουσική Εκπαίδευση, ως μέσου επίτευξης 
ευρύτερων επιδιώξεων, καθώς προσλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με τον 
χαρακτήρα των διαφόρων κοινωνιών, τον πολιτικό προσανατολισμό των κρατών, το 
επίπεδο ανάπτυξής τους αλλά και τις προτεραιότητες που θέτουν.
 Σχετικά με το πολυδιάστατο ζήτημα των επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση των κρατών-μελών της, η Μουσική Εκπαίδευση 
ως κατεξοχήν πολιτισμικό διδακτικό αντικείμενο εμπεριέχει όλες τις εκφάνσεις 
των προγραμματικών δράσεων Πολιτισμού όπως την πολυπολιτισμικότητα και τη 
διαπολιτισμικότητα, τον διάλογο διαφορετικών κουλτούρων, τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία μέσα από τις νέες τεχνολογίες και τη γλωσσική διαλεκτικότητα, 
αναζητώντας τον χώρο που της ανήκει προκειμένου να αναπτύξει την πολιτική της. Ως 
εκ τούτου, η απουσία σχετικής έρευνας για τη θέση και την εφαρμογή της Πολιτιστικής 
Πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο για τη συγγραφή 
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. 
 Το ενδιαφέρον για την έρευνα προέκυψε από τη μελέτη των αποφάσεων των 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών μέσα από την καταγραφή της πορείας που 
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης έχοντας ως 
σκοπό να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το ρόλο της Μουσικής 
Εκπαίδευσης στο υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολογώντας τη σημερινή 
πραγματικότητα με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις επιδράσεις της 
Πολιτιστικής Πολιτικής μέσα από τις αποφάσεις και τις τάσεις των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών στην ελληνική Μουσική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 
διερευνήθηκε το πώς η ελληνική Μουσική Εκπαίδευση επηρεάστηκε θεσμικά και 
πως επηρεάστηκε στην πράξη. Με την έννοια της πράξης στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας εννοούνται οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που καλούνται να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές. 
 Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
εμπειρικής ποσοτικής έρευνας η οποία στόχευσε στο να διερευνήσει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής για την εφαρμογή της Πολιτιστικής Πολιτικής στην 
Πρωτοβάθμια Μουσική Εκπαίδευση, καθώς και στην ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησής 
της στον σχολικό χώρο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η Πολιτιστική 
Πολιτική παρόλο που έρχεται για να ενισχύσει τη Μουσική Εκπαίδευση ως πολιτιστική 
διαδικασία, σε συνδυασμό με διατυπωμένες πολιτικές θέσεις και κυβερνητικούς 
στόχους, διαμορφώνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα, καταδεικνύεται ότι παρά τις προσπάθειες και την πορεία που ακολουθεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Διεθνείς Οργανισμοί για θέματα Πολιτισμού και 
Μουσικής Εκπαίδευσης, στον ελληνικό χώρο σημειώνεται μονομερής εφαρμογή των 
κοινοτικών οδηγιών σε θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, σε αντίθεση με την πολιτιστική δραστηριοποίηση της τυπικής αλλά και της 
άτυπης εκπαίδευσης.

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμός, Πολιτιστική Πολιτική, Μουσική Εκπαίδευση, Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική.
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Επαγγελματική επάρκεια και παιδαγωγική κατάρτιση 
εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής: Μελέτη και σχεδιασμός

Αργυρίου Μαρία και Κασιμάτη Αικατερίνη

Tο πάγιο και διαρκές αίτημα των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής, είναι η επιμόρφωσή 
τους και η επίλυση της κάλυψης μουσικοπαιδαγωγικής πιστοποιημένης επάρκειας 

περισσότερων από 5.000 εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής, σε σχολικές μονάδες της 
ελληνικής επικράτειας 
 Σύμφωνα με τον Ν.1566/1985, ΦΕΚ 167, 30.9.1985 στο άρθρο 14 αναφέρεται 
ότι «Το μάθημα της μουσικής ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς αποφοίτους Τμημάτων 
Μουσικών Σπουδών με το διακριτικό ΑΤ16 Μουσικής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με 
τα προσόντα αυτά για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου αυτού εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρ.9 της περιπ.Β τ́ου άρθρου 15». Επιπρόσθετα, στο άρθρο 14 
αναφέρεται ότι «Δικαίωμα διορισμού θεμελιώνουν οι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένου 
μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι 
υποψήφιοι αυτοί διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως 
ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
 Με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις, το μάθημα της μουσικής μπορούν να 
το διδάξουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάτοχοι πτυχίων ωδείων, οι οποίοι με 
το Προεδρικό Διάταγμα 132, ΦΕΚ 53, 10.4.1990, τ.Ά μπορούν να διδάξουν μουσική και 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην αναγκαιότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης 
και – κατ́ επέκτασης – της σύνταξης ενός εξειδικευμένου ετήσιου προγράμματος 
παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο θα είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα της 
επίσημης μουσικοπαιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα μπορεί να προσφερθεί 
μέσα από την απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ΑΕΙ), το οποίο πιστοποιεί την ολοκλήρωση κύκλου σπουδών μαθημάτων συναφών 
με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής (ΠΕ16). Ως εκ τούτου, το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι σε θέση θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με 
την έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης και κατάρτισης της συγκεκριμένης ειδικότητας, η 
οποία προέρχεται από χώρους μη διαβαθμισμένων σπουδών όπως είναι τα ωδεία.
 Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αναφορά στις σύγχρονες ερευνητικές μελέτες 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής και εμπεριέχει 
μια ολοκληρωμένη ενότητα μαθημάτων με θεωρητικό πλαίσιο τα σύγχρονα μοντέλα 
διδασκαλίας και μάθησης.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί μουσικής αγωγής, πιστοποιημένη επάρκεια, 
επιμόρφωση, αξιολόγηση.

Μουσική και Μουσικοθεραπευτικές τεχνικές στην προσχολική 
αγωγή: Τί, πώς, και γιατί;

Βαϊούλη Ποθεινή

Η εισαγωγή των τεχνών, όπως είναι η μουσική, αποτελεί βασικό συστατικό των 
προγραμμάτων για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Παρόλα αυτά, 

συχνά αντιμετωπίζονται ως υποδέεστερες μέθοδοι σε σχέση με τους παραδοσιακούς 
τρόπους διδασκαλίας. Η στοχευμένη χρήση της μουσικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μέσο για την ενίσχυση άλλων γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με τις δυνατότητες 
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (π.χ., Lessard και Bolduc, 2011). Βασικές αρχές για την 
χρήση της μουσικής ως μέσο εκπαίδευσης είναι: α) η ενσωμάτωση των ενδιαφερόντων 
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των παιδιών και των καθημερινών τους εμπειριών β) η ενίσχυση των γλωσσικών 
ικανοτήτων ως αναπτυξιακή διαδικασία, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά αποκτούν 
τα βασικά εφόδια για εκμάθηση γραφή και ανάγνωσης, γ) η ενίσχυση της συμμετοχής 
των μαθητών μέσω της στοχευμένη χρήση της μουσικής στο πλαίσιο δημιουργικών 
δραστηριοτήτων. 
 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 
μουσικών δραστηριοτήτων ως εργαλείο ενταγμένο στη μαθησιακή διαδικασία για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο στόχος ήταν, δηλαδή, η υποστήριξη και η ένταξη 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της μουσικής στις σχολικές δραστηριότητες. 
Το προγράμμα υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος σε συνεργασία 
με την ερευνήτρια (διαπιστευμένη μουσικοθεραπεύτρια). Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια 
εξέτασε και αξιολόγησε πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν μουσικές 
δραστηριότητες στην μαθησιακή διαδικασία για να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός 
αφομοίωσης των γνωστικών αντικειμένων από τους μαθητές που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετοι στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν η διεπιστημονική 
συνεργασία μεταξύ ερευνητή-μουσικού και εκπαιδευτικού, και η συνάφεια της χρήσης 
της μουσικής με την εκπαιδευτική ύλη σύμφωνα με τις ικανότητες των παιδιών.
 Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε μικτή μέθοδο (ποσοτική έρευνα και μελέτη 
περίπτωσης) για να εξερευνήσει τις επιδράσεις της μουσικής παρέμβασης στην 
συμμετοχή και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών (n=30) σε ένα σχολείο 
προσχολικής αγωγής στις ΗΠΑ (Μεσοδυτικές πολιτείες). Η μελέτη περίπτωσης 
αξιολόγησε τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση της μουσικής ως 
εργαλείο μάθησης και ένταξης όλων των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων αυτών με 
μαθησιακές δυσκολίες) στις σχολικές δραστηριότητες. 
 Για την συλλογή ποσοτικών δεδομένων όσον αφορά την αύξηση συμμετοχής 
και την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω κλίμακες: 
PPVT-IV (Dunn και Dunn, 2006), PALS-PreK (Invernizzi, Sullivan, και Meier, 2001), 
WJ story recall subtest (McGrew, Dailey, και Schrank, 2007), and STARE (McWilliam, 
2000). Η ανάλυση έδειξε πως τα παιδιά στην πειραματική ομάδα σημείωσαν στατιστικά 
μεγαλύτερη πρόοδο συγκριτικά με τα παιδιά στην ελεγχόμενη ομάδα όσον αφορά 
τα επίπεδα συμμετοχής τους (EC, p = 0.34 < .05; STARE, M = 4.2/5) και την ανάπτυξη 
γλωσσικών ικανοτήτων τους (PALS-PreK, p = 0.029 < .05; PPVT, p = 004 < .05). Η ποιοτική 
ανάλυση συμβαδίζει με αυτά τα ευρήματα.
 Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην χρήση των τεχνικών μουσικής ως εργαλείο 
για την συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις 
δυνατότητές τους. Πιθανά ερωτήματα για την προώθηση διαλόγου και μελλοντική 
έρευνα είναι: 
• Τι κωλύματα μπορούν να εμποδίσουν την στοχευμένη χρήση μουσικών τεχνικών 

για την ανάπτυξη και ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες; 
• Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μουσικοπαιδαγωγών και ερευνητών;

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική παιδαγωγική, μουσικοθεραπεία, διατμηματική συνεργασία.

Διαπολιτισμική επικοινωνία και Ευρωπαϊκά προγράμματα δια 
βίου μάθησης. (Αξιολόγηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων 
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας σε Εκπαιδευτικές 
Συμπράξεις Ενηλίκων Grundtvig)

Γάλλου Γεωργία και Πετρόπουλος Φώτιος

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταχύτατη ανάπτυξη 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, η αναγκαία μετάβαση από την Κοινωνία της 
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Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της δια 
βίου μάθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, έχει ενσωματώσει 
τις διάφορες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρέχει τη δυνατότητα 
στα άτομα, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, σε μία δυναμική διαδικασία μάθησης. Στα 
πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, τα άτομα μαθαίνουν με δική τους πρωτοβουλία να 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής με αυτονομία. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την έννοια της Δια βίου 
μάθησης (ΔΒΜ), την αναγκαιότητά της και να αναφερθεί στη συμβολή των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Συγχρόνως 
κατατίθενται εμπειρίες από την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων ΔΒΜ στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας. καταγράφοντας τα αποτελέσματα της συμμετοχής των 
εκπαιδευομένων που κατάφεραν να μετασχηματίσουν τις υπάρχουσες εμπειρίες τους, 
να κατακτήσουν με αυτενέργεια και κριτικό στοχασμό νέες γνώσεις και δεξιότητες και 
να υιοθετήσουν νέες πρακτικές στην καθημερινότητά τους.
 Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο 
ονομάζεται, με μια φράση, “δια βίου μάθηση”. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
δια βίου μάθησης οι ενήλικες μπορούν να έχουν την παρώθηση, τη στήριξη, τα μέσα, 
τους πόρους και το χρόνο για συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι 
πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
παραγωγικότητας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και του δυναμισμού της 
χώρας.
 Το ΣΔΕ Καλαμάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005 και έχει συμμετάσχει σε 
δύο (2) ευρωπαϊκά προγράμματα δια βίου μάθησης Grundtvig (2009-11 και 2011-13) ως 
εταίρος σε εκπαιδευτικές συμπράξεις. Το πρώτο πρόγραμμα είχε ως θέμα: «Green ter-
races across the Europe. Πράσινες ταράτσες στην Ευρώπη» και το είχε ως θέμα «Con-
structing a European female. Χτίζοντας μια γυναικεία ευρωπαϊκή ταυτότητα».
 Οι εκπαιδευόμενοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των σχεδίων δράσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν να 
κατανοήσουν τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης στο πρώτο σχέδιο δράσης και τη 
σημασία της ισότητας των δύο φύλων στο δεύτερο πρόγραμμα. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες, 
αναζήτησαν, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν τις πληροφορίες του διαδικτύου, ενώ 
παράλληλα στοχάστηκαν και επικοινώνησαν το στοχασμό τους στην ομάδα τους και 
στους εταίρους. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα προγράμματα αυτά συνέβαλε 
στην προσωπική ανέλιξή τους, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 
παρέχοντάς τους πλούσιες εμπειρίες μορφωτικές και εμπειρίες ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου Μάθηση, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Διαπολιτισμική 
επικοινωνία.

Πολιτιστικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Προκλήσεις και Προοπτικές 

Γιακουμάτου Τερέζα

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των 
πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή ευθύνης της 

Δ́ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την τελευταία διετία. Συμπεριλαμβάνεται 
μία κριτική ανασκόπηση του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. 
 Εξετάζεται κατά πόσον τα προγράμματα λειτούργησαν ως καινοτομίες και σε 
ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι 
των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την 
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εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν 
λόγω δράσεων.
 Για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη απάντηση των ερευνητικών 
ερωτημάτων κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός συνδυασμού παρατήρησης και 
ποσοτικής μεθοδολογίας. Τηρήθηκε αναλυτικά ημερολόγιο παρατηρήσεων κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεων στα σχολεία από το οποίο προέκυψαν και τα εξής ερευνητικά 
ερωτήματα: 
1. Ποιες καινοτόμες μεθοδολογίες προωθούνται μέσω των πολιτιστικών 

προγραμμάτων;
2. Ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν την υλοποίηση τους;
3. Σε ποια περίπτωση ένα πολιτιστικό πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο;
 Σε πρώτο στάδιο η ερευνητική μέθοδος που κρίθηκε κατάλληλη για 
να περιγραφούν κάποιες παρατηρήσεις ήταν η στατιστική επεξεργασία των 
χαρακτηριστικών των προγραμμάτων, η οποία και παρέχει τη δυνατότητα 
ποσοτικοποίησης και στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγονται. 
Στη συνέχεια ακολούθησε η ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα προγράμματα και των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων. 
 Με βάση τα στοιχεία που εντοπίσαμε, θεωρούμε ότι τα πολιτιστικά 
προγράμματα συνιστούν φορέα αλλαγής και εμπεριέχουν στοιχεία που αξιοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά 
προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και 
αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία 
των εκπαιδευτικών, στο μαθησιακό ήθος των μαθητών, τις προσδοκίες των γονέων αλλά 
και στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παρατηρήθηκε απουσία 
δομών άντλησης και αξιολόγησης ποιοτικών δεδομένων ώστε να αναδειχθούν στοιχεία 
με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και να προβληθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το 
μόνο γίνεται μέχρι σήμερα, είναι ένας τυπικός διαχειριστικός έλεγχος που όχι μόνο 
δε συμβάλλει στον επιστημονικό προσανατολισμό των πολιτιστικών προγραμμάτων 
αλλά και κανείς δεν ξέρει αν και σε τί μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακόμη, προκαλεί 
εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί εκπαιδευτικά κριτήρια αξιολόγησης 
της καινοτομίας. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες 
διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν 
ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. 
 Η δημιουργικότητα είναι σύμφυτη με τη ανθρώπινη φύση, είναι ανθρώπινη 
ανάγκη η άντληση απόλαυσης από κάτι που επιμελείται ο συμμετέχων σε μία κοινότητα 
γνώσης. Δυστυχώς, στις σημερινές συνθήκες, ελάχιστοι καταφέρνουν να ικανοποιήσουν 
αυτή την ανάγκη στο χώρο του σχολείου. Τα καινοτόμα προγράμματα θεσμοθετήθηκαν 
προκειμένου να δώσουν μια πιθανή διέξοδο σε υπαρκτές ανάγκες: την εσωτερική δίψα 
του ανθρώπου για δημιουργία και την ανάγκη της προσωπικής έκφρασης, την οποία 
δεν διοχετεύουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου 
επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι 
δημιουργοί περιεχομένου.
 Προτείνεται η δημιουργία τράπεζας σχολικών δραστηριοτήτων για τη 
διευκόλυνση τέτοιων προγραμμάτων και η διαμόρφωση κοινού ηλεκτρονικού χώρου 
για την έκθεση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. 

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτιστικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, αξιολόγηση 
προγραμμάτων.
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Στάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι 
στην  Αξιολόγησή τους – Η Περίπτωση του Νομού Ηλείας

Γιαννικόπουλος Ιωάννης και Γουβιάς Διονύσης

Tο ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει συχνά την 
παιδαγωγική σκέψη και όλους όσοι ασχολούνται με τις διάφορες μορφές 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα. Στην Ελλάδα, μετά 
την κατάργηση των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Το Προεδρικό 
διάταγμα 152/5-11-2013/ΦΕΚ240, που εκδόθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), έφερε για άλλη μία φορά το θέμα στο προσκήνιο και η 
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν αναφέρει 
ότι πρόκειται να εφαρμοστεί μέσα στο 2014. Η αξιολόγηση αυτή θα συνδεθεί με τη 
μισθολογική-βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και αυτό έχει προκαλέσει ακόμα 
μεγαλύτερες αντιδράσεις. 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των στάσεων των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγησή τους, λίγο 
πριν την αναμενόμενη εφαρμογή της αξιολόγησης μετά από πολλά χρόνια απουσίας 
της.
 Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δασκάλους σχολείων της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας. Η δειγματοληψία είναι απλή και τυχαία και έγινε με 
βάση της σχολικές μονάδες, οι οποίες επιλέχθηκαν από τον πίνακα τυχαίων αριθμών. 
Μοιράστηκαν συνολικά 268 ερωτηματολόγια σε 28 σχολεία από τα 104 του Νομού 
Ηλείας και επεστράφησαν 220 έγκυρα ερωτηματολόγια. Το εργαλείο της έρευνας είναι 
το ερωτηματολόγιο. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 17. 
 Τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της εργασίας δείχνουν μια αρνητική 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Την αποδέχονται περισσότερο 
ως ανατροφοδότηση και βελτίωση, ενώ η αυτοαξιολόγηση είναι ο προτιμότερος τρόπος 
αξιολόγησής τους.
 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει τη χάραξη εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Για μια αποτελεσματική εφαρμογή της όμως είναι αναγκαία η συναίνεση 
όλων των εμπλεκομένων αλλά και η πολιτική βούληση. Η αξιολόγηση οφείλει να 
λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος 
και να μη χρησιμοποιείται με στόχο τον έλεγχο ή την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών, 
αλλά την ανατροφοδότηση και τη βελτίωσή τους.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαίδευση, στάσεις.

Η Δυναμική των Επιλεκτικών Σχολείων
Γκαράς Γεώργιος

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται προβληματισμοί που αφορούν στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις και την τοπική κοινωνική 

δυναμική που συνέβαλλε στο να θεσμοθετηθούν αυτά τα σχολεία. Τα ΠΠΣ ιδρύθηκαν 
με τον νόμο 3966/2011 ως επιλεκτικά σχολεία με γενική κατεύθυνση και ακαδημαϊκό 
προσανατολισμό, αν και προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης του Διδακτικού 
Προγράμματος των σχολείων αυτών, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως μπορεί αυτό να 
γίνει αφού εντάσσονται στο ενιαίο εξεταστικό σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν σχέση με τις «ίσες ευκαιρίες» στην εκπαίδευση 
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και την σχολική «αποτελεσματικότητα», αλλά κυρίως έχουν σαν στόχο να συσχετίσουν 
την θεσμοθέτηση των ΠΠΣ με την οικονομική κρίση και την γενικότερη κατάσταση 
στην Ελλάδα αλλά και να την εντάξουν στο παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι. Η κατανόηση της δυναμικής των αλλαγών μπορεί να επηρεάσει αυτή την 
ίδια τη δυναμική προς μια κατεύθυνση – ελπίζουμε - κοινωνικής ειρήνης και προόδου, 
στοιχείων απαραίτητων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
εποχής μας.
 Η εργασία αυτή βασίζεται στην προσωπική μου εμπειρία ως διδάσκοντος και 
ως μέλους της διοίκησης στα ΠΠΣ αλλά και σε βιβλιογραφική έρευνα στην ελληνική 
και στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, καθώς και σε μια μικρή, ενδεικτική, στατιστική 
έρευνα με μορφή ερωτηματολογίου προς τους Δ/ντές των ΠΠ Λυκείων. Η βασική θεωρία 
που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την περιγραφή και κατανόηση των αλλαγών 
είναι η Θεωρία Συστημάτων όπως αυτή εφαρμόζεται στα κοινωνικά συστήματα (Ma-
turana και Varela, N. Luhmann). Αλλά και ιδέες από την Μαρξιστική θεωρία, τις 
δομολειτουργικές θεωρίες και τη θεωρία του Μαξ Βέμπερ αξιοποιούνται κυρίως σε 
σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις συγκρούσεις που απορρέουν από 
αυτήν.
 Η θεσμοθέτηση των ΠΠΣ στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης, ακολούθησε την 
διεθνή τάση κριτικής του «ενιαίου» σχολείου αλλά είχε και ελληνικά χαρακτηριστικά, 
σχετιζόμενα με τον εξαρτημένο χαρακτήρα της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε σαν 
κινητήριο μοχλό συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που ανέμεναν άμεσα ή έμμεσα 
οφέλη από αυτά τα σχολεία, αλλά είχε και την αποδοχή ολόκληρου του κοινωνικού 
συστήματος, παρά τις άτονες αμφισβητήσεις, με διαφορετική έμφαση από κάθε 
υποσύστημα. Πόροι ανθρώπινοι, τεχνικοί και οικονομικοί διατέθηκαν με σχετική 
αφθονία για τη στήριξη των ΠΠΣ τόσο από τη μεριά του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα.
 Σύμφωνα με τη Θεωρία Συστημάτων, σε περιόδους κρίσης και σπάνης ένα 
σύστημα διαθέτει τους πόρους του για τις άμεσες ανάγκες του και τις ζωτικές του 
λειτουργίες. Σε μια τέτοια κατάσταση οι «ίσες ευκαιρίες» περνούν σε δεύτερη μοίρα σε 
σχέση με την «αποτελεσματικότητα» ενώ προέχει η διάσωση των βασικών μοχλών του 
συστήματος που στην ελληνική περίπτωση βρίσκονται στα χέρια της γραφειοκρατικής 
ελίτ. Η νέα εξαρτώμενη γραφειοκρατική μέση τάξη των «λευκών κολάρων» φαίνεται 
να ενδιαφέρεται περισσότερο για τις «καινοτόμες» τεχνικές επικοινωνίας επειδή της 
είναι χρήσιμες για την άσκηση της εξουσίας παρά για την ενίσχυση της παραγωγικής 
βάσης.

Λέξεις-κλειδιά: Επιλεκτικά σχολεία, θεωρία συστημάτων, ίσες ευκαιρίες.

Μικρό μήκος, μεγάλα οφέλη: ο κινηματογράφος ως εναλλακτική 
πρόταση διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο

Γκελή Βασιλική

Η εργασία καταγράφει την εξέλιξη ενός πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο 
«Γνωρίζω και ξεκλειδώνω τα μυστικά της 7ης τέχνης» που παρουσιάστηκε στο 

3ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής κατά το σχολικό έτος 2013-14. Το πρόγραμμα είχε ως 
βασικό στόχο να φέρει τους /τις μαθητές/τριες σε επαφή με την 7η τέχνη. 
 Αρχικά η εργασία αναλύει τις ιδιαιτερότητες του κινηματογράφου σε σχέση με 
τις άλλες μορφές τέχνης και στη συνέχεια αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους 
οι ιδιαιτερότητες αυτές συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής και 
προεφηβικής ηλικίας. Δίνεται έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση 
του κινηματογράφου στην τάξη. 
 Το αρχικό στάδιο προέβλεπε την εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη του 
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κινηματογράφου μέσα από καθοδηγούμενη έρευνα. Η αξιοποίηση των πορισμάτων της 
οδηγούσε σε βιωματικές δράσεις οι οποίες ενέπλεκαν τους/τις μαθητές/τριες τόσο στη 
θεωρία, όσο και στην πράξη του κινηματογράφου. Το τελικό στάδιο ήταν η πρακτική 
εφαρμογή των νέων γνώσεων μέσα από την παραγωγή τεσσάρων ταινιών μικρού 
μήκους, μία από κάθε τμήμα που εφάρμοζε το πρόγραμμα. 
 Ο κινηματογράφος λειτούργησε ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 
την επίτευξη κάθε στόχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενισχύθηκε η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους μαθητές, αναδείχθηκε η δημιουργικότητά τους, αποκτήθηκαν 
νέες γνώσεις τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο και αξιοποιήθηκαν 
φυσικά και οι προϋπάρχουσες εμπειρίες τους. 
 Η τέχνη δίνει ξεχωριστό νόημα στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι απλώς 
ως μέσο εμπλουτισμού της αλλά και ως εναλλακτική προσέγγιση στη γνώση, την 
κοινωνικοποίηση και εντέλει την αυτοπραγμάτωση των μαθητών και μαθητριών.

Λέξεις-κλειδιά: Κινηματογράφος, τέχνη, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προεφηβική 
ηλικία.

Από τη δια βίου εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση: πολιτικές 
εκπαίδευσης και κοινωνικές συνεπαγωγές

Δακοπούλου Αθανασία

Τις τελευταίες δεκαετίες ο παγκόσμιος λόγος, που προβάλλεται ως αναπότρεπτη 
συνθήκη για την επιβίωση των κρατών σε ένα διαρκώς μετασχηματιζόμενο 

περιβάλλον, επιδρά στο σύνολο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και σε μεγάλο 
βαθμό διαμορφώνει τη συγκρότηση εκπαιδευτικών πολιτικών. Η δια βίου μάθηση 
αποτελεί κεντρικό θέμα της σχετικής συζήτησης στα περισσότερα κράτη, καθώς και 
στο πλαίσιο υπερεθνικών οργανισμών. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τη 
δια βίου μάθηση ως κεντρικό εκπαιδευτικό πρόταγμα στο πλαίσιο της στοχοθεσίας 
της ένταξης διαφορετικών κρατών κάτω από την ομπρέλα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.
 Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να συμβάλει στο διάλογο που αναπτύσσεται γύρω 
από τη δια βίου μάθηση εστιάζοντας ειδικότερα στη μετακίνηση από το παράδειγμα 
της δια βίου εκπαίδευσης στο παράδειγμα της δια βίου μάθησης. Τα βασικό ερευνητικό 
ερώτημα το οποίο επιχειρείται να διερευνηθεί είναι αν οι προωθούμενες εκπαιδευτικές 
πολιτικές δια βίου μάθησης συνδέονται με τη σταδιακή υποχώρηση των κοινωνικών 
πολιτικών και την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας.
 Αρχικά επιχειρείται η αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών της δια 
βίου εκπαίδευσης, έτσι όπως η έννοια χαρτογραφείται από τις αρχές και σε όλη τη 
διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών 
χαρακτηριστικών της δια βίου μάθησης, έτσι όπως η έννοια και οι σχετικές πολιτικές 
παρουσιάζονται στις αρχές του 21ου αιώνα.
 Τόσο για την αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών της έννοιας της δια 
βίου εκπαίδευσης όσο και για την αναφορά στα χαρακτηριστικά της έννοιας της δια 
βίου μάθησης, το άρθρο αντλεί βιβλιογραφικά από τη ρητορική χαρακτηριστικών 
κειμένων υπερεθνικών οργανισμών καθοριστικών για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
πολιτικές.
 Τα βασικά ερευνητικά ευρήματα αφορούν στους τρόπους με τους οποίους 
η μετατόπιση από τη δια βίου εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση συνδέεται με την 
αποδόμηση του κράτους πρόνοιας και την αποδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών. 
Ειδικότερα, αναλύονται τρεις βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους οικοδομείται η 
βασική επιχειρηματολογία για την τεκμηρίωση της θέσης ότι η προώθηση πολιτικών 
δια βίου μάθησης αποδομεί το κράτος πρόνοιας. Πρόκειται για τη μετατόπιση από την 
εργασία στην απασχολησιμότητα, την εισαγωγή της έννοιας του “portfolio” και την 
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έμφαση στον ατομικισμό, καθώς και την άνιση παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης.
 Τέλος, διατυπώνονται συμπερασματικές διαπιστώσεις που στοιχειοθετούν ότι 
οι πολιτικές δια βίου μάθησης είναι δυνατό να βρουν πρόσφορο έδαφος σε χώρες όπως 
η Ελλάδα με δεδομένη την ανάπτυξη της έννοιας της οικογενειακής ευθύνης στην 
παροχή πρόνοιας. Στο βαθμό που οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν δυνατοί και τα 
συγγενικά δίκτυα εξακολουθούν να διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό, προσφέρονται οι 
προϋποθέσεις στην πολιτεία για την προώθηση πολιτικών δια βίου μάθησης και την 
συνακόλουθη αποδυνάμωση κοινωνικών πολιτικών. 

Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, απασχολησιμότητα, 
ατομικισμός.

Αξιολόγηση της επίδοσης στην εκπαίδευση. Ένα παράδειγμα από τη 
διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού

Δανιά Ασπασία

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της 
διδασκαλίας. Σε καθημερινή βάση, καθήκον του δασκάλου είναι να πάρει 

αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, τις μεθόδους διδασκαλίας 
που θα χρησιμοποιήσει και τους τρόπους που θα χειριστεί την πρόοδο των μαθητών 
του. Η αξιολόγηση της επίδοσης καταδεικνύεται ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής της 
διαδικασίας εξαιτίας:
1. Της ανάγκης για συνεχή έλεγχο των δεξιοτήτων των μαθητών και καταγραφή της 

προόδου τους βάσει συγκεκριμένων στόχων.
2. Της ανάγκης για συνεχή βελτίωση μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας, εντός του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου.
 Ωστόσο, στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, πέρα από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του εξεταζόμενου ατόμου, αντανακλώνται επιπλέον: ο σκοπός για τον 
οποίο πρόκειται να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέγονται, η καταλληλότητα 
των εργαλείων αξιολόγησης και οι δεξιότητες χειρισμού των ατόμων που διεξάγουν τη 
διαδικασία.
 Δεδομένου ότι η εγκυρότητα του τελικού αποτελέσματος θα καθοριστεί από 
το βαθμό στον οποίο έχει κρατηθεί σταθερή η επίδραση των παραπάνω παραγόντων, 
είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση των στόχων και του πλαισίου αξιολόγησης, καθώς 
και η θέσπιση αξιόπιστων μέσων για τη διενέργειά της.
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των διαδοχικών σταδίων 
εφαρμογής ενός σχεδίου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, όπως αυτό διεξήχθηκε στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
 Μεθοδολογία: 106 φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα τυχαία χωρισμένοι σε δύο ομάδες: Α και Β. Οι δύο ομάδες διδάχθηκαν 
για πέντε συνεχείς εβδομάδες το ίδιο ρεπερτόριο ελληνικών παραδοσιακών χορών 
με διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας: μία νεοσύστατη μέθοδο που εισήγαγε στη 
διδασκαλία παιδαγωγικά τεκμηριωμένες πρακτικές και μέσα ανάλυσης της μορφής του 
χορού (σημειογραφία κίνησης, πολυμέσα, θεωρίες μάθησης) και την μέθοδο μίμησης του 
προτύπου του δασκάλου. Τρεις φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιολογήθηκε 
η χορευτική επίδοση των συμμετεχόντων από κατάλληλα εκπαιδευμένους κριτές, 
βάσει ειδικά σχεδιασμένης λίστας κριτηρίων. Για την αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας 
των διδακτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συστηματικής 
παρατήρησης και η τήρηση ημερολογίου διδάσκοντα. Βασική επιδίωξη ήταν να ελεγθεί 
η επίδραση της κάθε μεθόδου στη μάθηση του χορού.
 Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε όπως όλα τα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, έτσι και το περιβάλλον της διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 Περιλήψεις EduPolicies 2014 35

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
Κ

Ο
ΙΝ

Ω
ΣΕ

ΙΣ

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

χορού είναι «θορυβώδες», με την έννοια ότι πλήθος μεταβλητών μπορούν να 
επηρεάσουν τη διακίνηση της γνώσης και την εφαρμοσιμότητα μέσων, μεθόδων και 
πρακτικών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συνδυασμός των μέσων και των τακτικών 
της νέας μεθόδου συνέβαλλε στην εκκίνηση της σωματικής και γνωστικής προσπάθειας 
των ατόμων της ομάδας Α και έτσι προήγαγε την χορευτική τους επίδοση. 
 Με την ατομική βελτίωση κάθε συμμετέχοντα να τίθεται στο επίκεντρο της 
διδασκαλίας, η έρευνα απέδειξε ότι η χορευτική επίδοση, ως η τελική ένδειξη της 
καταλληλότητας των αποφάσεων που έχει λάβει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων, δεν θα πρέπει να αποτιμάται μόνο με στιγμιαίες συγκρίσεις μεταξύ ατόμων 
ή ομάδων. Αντίθετα, θα πρέπει να αξιολογείται ποσοτικά και ποιοτικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στοχεύοντας στη βελτίωση της διδασκαλίας 
και της μάθησης.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση της επίδοσης, ελληνικός παραδοσιακός χορός, 
αξιοπιστία, μέθοδοι διδασκαλίας.

Το σχολείο ως «μανθάνουσα» κοινότητα – Ο ρόλος των γονέων 
(μελέτη περίπτωσης)

Δηλαβέρη Βασιλεία

Η σύγχρονη θεώρηση του σχολείου του 21ου αιώνα απαιτεί αλλαγή της διδακτικής 
και μαθησιακής διαδικασίας, μετατόπιση από τον ακαδημαϊκό – γνωσιοκεντρικό 

χαρακτήρα σε προσεγγίσεις βιωματικής μάθησης που καλλιεργούν το μαθητή ως 
«όλον» και προϋποθέτει την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων (stakeholders) 
γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικής κοινότητας στη σχολική λειτουργία 
(«μανθάνουσα» κοινότητα).
 Στην παρούσα προφορική ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε μια μελέτη 
περίπτωσης κατά την οποία σε δημοτικό σχολείο του Περάματος – Πειραιά, η Διευθύντριά 
του ενέπλεξε γονείς των μαθητών του σχολείου σε βιωματικές ομαδικές συναντήσεις 
(άτυπης εκπαίδευσης) διάρκειας 15 περίπου ωρών. Θέμα των συναντήσεων ήταν η 
καλλιέργεια της θετικής αυτοεικόνας – αυτοεκτίμησης των παιδιών τους και η πρόληψη 
του σχολικού εκφοβισμού, ενώ σκοπός τους ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των ίδιων των γονέων αλλά και η μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
αντίστοιχου προγράμματος Αγωγής Υγείας που υλοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί των 
τάξεων με τους μαθητές τους. Το υλικό για τις βιωματικές αυτές συναντήσεις αντλήθηκε 
από το φάκελο «Εκπαιδευτικό Υλικό Πρόληψης, Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού, 
Εργαστήρια για τους γονείς» του ΚΕΘΕΑ.
 Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι οι γονείς έμαθαν χρήσιμα 
πράγματα:
• για την ενεργητική ακρόαση και την επικοινωνία, 
• για το σχολικό εκφοβισμό (bulling) και το θύτη-θύμα-παρατηρητή, 
• για τις ανάγκες των παιδιών, 
• για τα συναισθήματα (τα δικά τους και των άλλων) 
• για την αξία της αυτοεκτίμησης, 
• να κατανοούν τους άλλους.
 Ως καλύτερο μέρος των βιωματικών συναντήσεων θεωρούν:
• την ελεύθερη έκφραση των απόψεων και συναισθημάτων τους, 
• την ομάδα, 
• τις παιγνιώδεις δραστηριότητες  
 Ως κυριότερη συνεισφορά τους στις συναντήσεις της ομάδας θεωρούν 
• την κατάθεση των προσωπικών τους εμπειριών, 
• τη συνεργασία με τους άλλους γονείς
 Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης περίπτωσης συνηγορούν στην ενεργή 
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εμπλοκή των γονέων στη σχολική «μανθάνουσα» κοινότητα και στη συμμετοχή τους σε 
μορφές άτυπης εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 
συμμετοχή τους αυτή βοηθά στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας, η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει ότι τα παιδιά 
δέχονται σαφή μηνύματα αποφεύγοντας τη σύγχυση και τις αντιφάσεις. Θεωρούμε ότι 
παρόμοιες βιωματικές συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται για όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, γεγονός που θα δώσει στο σχολείο το ρόλο 
του πολιτιστικού και μορφωτικού αρωγού στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. 

Λέξεις-κλειδιά: «Μανθάνουσα» κοινότητα, συμμετοχή γονέων, αυτοεκτίμηση.

Αναλυτικά προγράμματα και σχολικό εγχειρίδιο σε σχέση 
δυσαρμονίας κατά τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο 
Γυμνάσιο

Διάμεση Κυριακή

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται στο 
κέντρο του ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

οι ξένες γλώσσες είναι ένα θέμα περισσότερο πολύπλοκο απ’ ότι σε άλλες χώρες, 
δεδομένης της αναγκαιότητας πιστοποίησης της εκμάθησης, όπως το αντιλαμβάνεται 
η ελληνική κοινωνία, και της παράλληλης διδασκαλίας τους από το δημόσιο σχολείο 
και από ιδιωτικούς φορείς. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στην ελληνική 
πραγματικότητα θέτει επιπρόσθετα ζητήματα, και με την είσοδο πλέον του μαθητή σε 
ένα παγκόσμιο κλίμα πολυγλωσσίας και την με αυτή άμεσα συνδεόμενη διαμόρφωση 
πολυπολιτισμικής συνείδησης απαιτείται ως αναγκαία προϋπόθεση μια συγκεκριμένη 
και σαφής εκπαιδευτική πολιτική.
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η αντιπαράθεση των σχολικών 
εγχειριδίων του γυμνασίου για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας action.fr-gr, 
του αναλυτικού προγράμματος και του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων 
Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), όπως αυτό δόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» και όπως αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά σε κάποια σχολεία 
από το σχολικό έτος 2011-2012, ώστε να διαφανούν οι γενικές γραμμές της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διδασκαλία των γαλλικών.
 Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης θα προσεγγιστούν κριτικά τα βασικά στοιχεία 
του αναλυτικού προγράμματος, αυτά του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων 
Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και των σχολικών εγχειριδίων action.fr-gr για τις τρεις τάξεις 
του γυμνασίου. Θα γίνει αντιπαραβολή των στόχων, της διδακτικής μεθοδολογίας, 
του περιεχομένου και του τρόπου αξιολόγησης, με αναφορές στη διδασκαλία της 
γαλλικής γλώσσας μέσα από τη σχολική πραγματικότητα, όπως αυτή διαφαίνεται 
από την βιβλιογραφική έρευνα (επίσημα κείμενα, άρθρα και μελέτες για τη θέση του 
μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και για το ρόλο του στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών). Για να στηρίξουμε καλύτερα τη κριτική θεώρηση και να ερμηνεύσουμε 
ασφαλέστερα παραμέτρους των αναλυτικών προγραμμάτων για τις ξένες γλώσσες, 
προτείνουμε μια αναφορά στα αναλυτικά προγράμματα των τελευταίων ετών και μια 
ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση.
 Τα βασικά ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στην απουσία σαφούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διδασκαλία της γαλλικής και κατ’ αναλογία της 
οποιασδήποτε δεύτερης ξένης γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, στη πενιχρότητα 
του αναλυτικού προγράμματος και στο μεγαλεπήβολο χαρακτήρα του Ενιαίου 
Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), στοιχεία που σηματοδοτούν 
τη δυσαρμονία ανάμεσα στα επίσημα κείμενα και τα σχολικά εγχειρίδια και φέρνουν 
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τον εκπαιδευτικό σε δυστοκίες και αδιέξοδα.
 Αξίζει να συζητηθεί μήπως οι δυσαρμονίες που διαπιστώνονται ανάμεσα 
στα ΑΠ και στο σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία των γαλλικών ισχύουν και στη 
διδασκαλία της αγγλικής, που ως πρώτη γλώσσα κατέχει σημαντική θέση στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας. Η όλη μελέτη μπορεί να είναι αφορμή έρευνας για τη 
σχέση του αναλυτικού προγράμματος και του μοναδικού, για κάθε μάθημα, σχολικού 
εγχειριδίου.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική πολιτική, διδασκαλία γαλλικών, αναλυτικό πρόγραμμα, 
σχολικά εγχειρίδια.

Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική εκπαίδευση. Η 
περίπτωση του PIERCE e-tutoring online program

Δουκάκης Σπυρίδων, Χήρα Θεοδώρα, Μιχαλοπούλου Γεωργία και
 Κουτρούμπα Κλειώ

Η ένταξη και ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου 

διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξήσει το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών 
για τον εντοπισμό κατάλληλων τρόπων αξιοποίησής τους, ώστε να λειτουργήσουν ως 
μέσα για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο αυτό, το e-tutor-
ing (electronic tutoring ή online tutoring) αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο υποστήριξης 
μαθητών, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και τα web 
2.0 εργαλεία με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών.
 Το e-tutoring, δηλαδή η υποστήριξη της μάθησης των μαθητών/τριών 
με εξ αποστάσεως σύγχρονα προγράμματα που αξιοποιούν τις δυνατότητες του 
διαδικτύου και πληθώρα ψηφιακών εργαλείων, αποτελεί μία προσέγγιση με 
καινοτόμα χαρακτηριστικά η οποία συμπληρώνει το πρωινό σχολικό πρόγραμμα. Τα 
εξ αποστάσεως σύγχρονα προγράμματα υποστήριξης μαθητών, προσφέρονται για 
μαθητές που α) επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν ή/και να αναστοχαστούν ή/και 
να εμβαθύνουν στα ζητήματα διδασκαλίας που είχαν διαπραγματευτεί στο πρωινό 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου ή β) απουσίαζαν από τα μαθήματα του 
πρωινού προγράμματος.
 Το e-tutoring έχει τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής διδασκαλίας 
μέσα στη σχολική τάξη. Με αυτήν την έννοια, υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ο οποίος 
διευκολύνει τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, να αναπτύξουν 
δεξιότητες και να τροποποιήσουν στάσεις απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο (Corri-
gan, 2012). Η διαφορά βρίσκεται στο περιβάλλον μέσω του οποίου πραγματοποιείται 
η συνεργασία μαθητή και εκπαιδευτικού. Το e-tutoring υλοποιείται μέσω ενός on-
line περιβάλλοντος, όπου χρησιμοποιείται συνήθως μία τοποθεσία στο διαδίκτυο ή 
μία πλατφόρμα διαχείρισης μαθήματος (Johnson, και Bratt, 2009). Τα περιβάλλοντα 
e-tutoring διαθέτουν μια σειρά από διαδραστικές και συνεργατικές δυνατότητες 
που συνεισφέρουν στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών/
τριών. Επιπλέον, τα περιβάλλοντα αυτά παρέχουν σύγχρονη (σε πραγματικό χρόνο) 
συνομιλία ή βίντεο σε δωμάτια, διαθέτουν διαδραστικό πίνακα με γραφικά και πληθώρα 
λειτουργιών, chat, application sharing, εργαλεία αξιολόγησης μαθητών, έχουν τη 
δυνατότητα καταγραφής του μαθήματος e-tutoring για περαιτέρω και μετέπειτα χρήση 
κ.ά. Τέλος, συνδυάζοντας την ευκολία πρόσβασης και χρήσης του περιβάλλοντος και 
την άνεση του εκπαιδευτικού και του μαθητή να βρίσκονται στο χώρο που επιθυμούν, 
παρά στο χώρο εργασίας, τα προγράμματα e-tutoring μεταβάλλουν την οπτική 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών στον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας και της 
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μάθησης.
 Στην παρούσα εργασία, αρχικά, παρουσιάζεται το πλαίσιο αξιοποίησης 
του e-tutoring στη διεθνή και την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Στην επόμενη 
ενότητα περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος e-tutoring στην 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος. 
 Από την παρουσίαση, θα αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά του προγράμματος 
και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν καθώς και τα οφέλη των μαθητών. Φαίνεται ότι 
τα προγράμματα e-tutoring, αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο υποστήριξης των 
αναγκών των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να αποκομίσουν πολλαπλά μαθησιακά 
οφέλη τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων.

Λέξεις-κλειδιά: E-tutoring, υποστήριξη μαθητών, ψηφιακά εργαλεία.

Μέσα μάθησης: Η επιμέλεια μιας μουσειακής έκθεσης  στο πλαίσιο 
πολιτιστικής πολιτικής με εκπαιδευτική συνιστώσα

Δρακάκη Μαρία

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής αποτελεί από το 2011 οργανικό κομμάτι πλέον του 
τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων. Σκοπός του να υποστηρίζει 
την κριτική γνώση ως βασικό συστατικό της σύγχρονης παιδείας και να ανιχνεύει 
πτυχές της ιστορίας της εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 
 Ο τρόπος μάθησης είναι το κλειδί στην παιδαγωγική διαδικασία. H μάθηση είναι 
προσωπική υπόθεση, αλλά και κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός. Η χρήση πολλαπλών 
μέσων ισχυροποιεί τους στόχους της διδασκαλίας,ενεργοποιεί την προσοχή των 
μαθητών, αφυπνίζει την περιέργεια. Κάθε μέσο μπορεί να λειτουργήσει ως «ψυχολογική 
παγίδα» και να αιχμαλωτίσει δημιουργικά το ενδιαφέρον του παιδαγωγούμενου. Στις 
30 Μαρτίου 2014 εγκαινιάστηκε η τρίτη περιοδική έκθεση του Μουσείου Σχολικής 
Ζωής με τίτλο: « Μέσα μάθησης». Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει την ποικιλία των 
μέσων μάθησης από το σχολείο των αρχών του 20ου αιώνα έως σήμερα, μαζί με μια 
προσπάθεια πρόβλεψης για το άμεσο μέλλον. Παρουσιάζονται εικόνες, μοντέλα, 
δείγματα και εκτυπωμένα υλικά, ηχητικές πηγές, αυτοσχέδιες κατασκευές μαθητών 
και εκπαιδευτικών, συστήματα λήψης και απεικόνισης, ανάγλυφοι χάρτες, όργανα 
και συσκευές εργαστηρίου φυσικών επιστημών, εκπαιδευτικό υλικό πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σηματοδότησε την διδασκαλία στον πέρασμα 
του χρόνου σε σύνδεση με την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόστηκε στη χώρα. 
Παράλληλα οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας με τη χρήση οπτικοακουστικών συσκευών που είναι σε λειτουργία κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης 
 Η δύναμη της τέχνης στην παιδαγωγική διαδικασία ως μέσο μάθησης, 
επικοινωνίας και έκφρασης επίσης αναδεικνύεται στην έκθεση ως μια σημαντική 
παράμετρος της σύγχρονης εποχής που εξελίσσεται δυναμικά με τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας και πληροφορίας να οδηγούν στην αναγκαιότητα της εξοικείωσης των 
μαθητών με την υπερεικόνα, την πολυτροπικότητα και τους πολυγραμματισμούς. 
Οι ψηφιακές εφαρμογές που πλαισιώνουν την έκθεση δίνουν τη δυνατότητα για 
ακρόαση προφορικών μαρτυριών από την τράπεζα προφορικής ιστορίας του Μουσείου 
καθώς και για εικονική περιήγηση στους κυριότερους σταθμούς της εκπαιδευτικής 
και γενικής ιστορίας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αξιοποιήθηκαν οι αρχές της 
σύγχρονης μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής καθώς και η πολύχρονη εμπειρία 
της ομάδας σχεδιασμού στην σχολική πράξη που στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, 
στις κοινότητες μάθησης, στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και στην 
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αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η έκθεση σχεδιάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών 
με ερευνητικά ενδιαφέροντα όμως στις μουσειακές σπουδές, την κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων και την πολιτιστική διαχείριση. Την ιδέα, 
τον συντονισμό και την επιμέλεια είχε η γράφουσα με σκοπό τόσο την δημιουργική 
αξιοποιήση του μουσειακού περιβάλλοντος στην τυπική εκπαίδευση, όσο και την 
ανάδειξη μηνυμάτων και πρακτικών σεβασμού της διαφορετικότητας κάθε εκπαιδευτή 
και κάθε εκπαιδευόμενου.
 Η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίνεται με ενδιαφέρον στην νέα έκθεση 
του Μουσείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και των 
δύο βαθμίδων, όπως καταγράφονται από το τμήμα Δια Βίου Μάθησης ως προς την 
επισκεψιμότητα της έκθεσης, χαρακτηρίζονται από τον σχεδιασμό μιας εναλλακτικής 
ημερήσιας διδασκαλίας στον χώρο του Μουσείου με αξιοποίηση παραδοσιακών, αλλά 
και σύγχρονων μέσων μάθησης που προσφέρονται στην έκθεση, αλλά εμψυχώνονται 
όμως με επιλογές που απηχούν το προφίλ του εκπαιδευτικού και απαντούν στις 
ανάγκες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Λέξεις-κλειδιά: Mουσείο, κέντρο δια βίου μάθησης, μέσα μάθησης, άτυπη 
εκπαίδευση.

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην ένταξη και ενσωμάτωση 
της ψηφιακής τεχνολογίας εντός του ελληνικού συστήματος 
εκπαίδευσης

Δρακόπουλος Βασίλειος

Ο όρος «Κοινωνία των Πληροφοριών» προέκυψε κατά τη δεκαετία του 1970 ως 
μία προσπάθεια περιγραφής των επαναστατικών αλλαγών τις οποίες βίωσαν 

οι βιομηχανικές κοινωνίες. Η έννοια της «Κοινωνίας των Γνώσεων» περιλαμβάνει 
μια διάσταση κοινωνικού, πολιτιστικού, οικονομικού, πολιτικού και θεσμικού 
μετασχηματισμού, καθώς και μία πιο πολυφωνική και αναπτυξιακή προοπτική. 
Θεωρείται ως μία ανθρώπινη διεργασία και συνήθως συγχέεται με την πιο περιορισμένη 
έννοια της «Κοινωνίας των Πληροφοριών», δεδομένου ότι η εφαρμογή της γνώσης 
στα δεδομένα δημιουργεί πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν ή να 
δημιουργηθούν από τη γνώση. Όπως τόνισε η UNESCO κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη 
Κορυφής για την Κοινωνία των Πληροφοριών, «η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών για την οικοδόμηση κοινωνιών των γνώσεων πρέπει να τείνει προς 
την ανθρώπινη ανάπτυξη βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναγνώρισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και, ταυτοχρόνως, την 
ανάγκη της απόκτησης προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ όσο και 
γνώσεων Πληροφορικής από το σύνολο των πολιτών. Έτσι, υλοποίησε ενωρίς σχέδια 
δράσεων και προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν και προωθούν τα σχετικά θέματα.
 Η αποσαφήνιση των όρων «Πληροφορική», «Επιστήμη των Υπολογιστών» 
και «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών» εξ αιτίας της συνήθους σύγχυσής 
τους στην ελληνική αρθρογραφία εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι αναγκαία. 
Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα 
ερευνητικά δεδομένα ένταξης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, προσεγγίζουμε τον βαθμό επιρροής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι ως προς τους ανωτέρω επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Επίσης, 
αναζητούμε τον βαθμό επίδρασης του «λόγου» και των πολιτικών της γνώσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταρρύθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών, στο περιεχόμενο 
των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 
στην επιμόρφωση των αντιστοίχων εκπαιδευτικών.
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 Αρχικώς αποσαφηνίζονται εννοιολογικώς οι χρησιμοποιούμενοι για την 
ανάπτυξη του θέματός μας όροι. Εν συνεχεία εξετάζουμε την αποτελεσματική 
διδακτική αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στο ελληνικό 
σχολείο τόσο σε επίπεδο εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο 
της σχολικής μονάδας με εφαρμογή της στη σχολική τάξη. Τέλος, με την αναφορά 
παραδειγμάτων σχεδίων δράσεων από τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα, 
προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την επιρροή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής 
και των αντιστοίχων προγραμμάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.
 Η συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικής 
συνεργασίας υπήρξε εξ αρχής ικανοποιητική. Υπήρξαν επιδράσεις στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών σε θέματα αφορούντα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 
την εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
συμμετείχαν με ενθουσιασμό, διότι αυτά ανταποκρίνονταν στις εκπαιδευτικές 
τους ανησυχίες και στην ανάγκη τους για ανανέωση του σχολείου. Η διείσδυση της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η πειραματική 
αξιοποίησή της στη διδασκαλία και τη μάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 
του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί σήμερα γεγονός τουλάχιστον για τα σχολεία 
διαθέτοντα κατάλληλο εξοπλισμό. 
 Το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών ενέταξε τις ψηφιακές τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση ακολουθώντας τις αρχές της τεχνοκρατικής προσέγγισης, ενώ γίνονται 
προσπάθειες για υιοθέτηση της πραγματολογικής προσέγγισης. Παράγοντες, όπως η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η βελτίωση της αρχιτεκτονικής των σχολικών μονάδων 
και η συνεργασία με τοπικούς, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, αναδεικνύονται 
ιδιαιτέρως σημαντικοί στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών στην «οικολογία του σχολείου».

Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου μάθηση, Ευρωπαϊκή πολιτική, Ηλεκτρονική μάθηση, 
Σύστημα εκπαίδευσης, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Ψηφιακή 
τεχνολογία.

Θεσμικά χαρακτηριστικά των μουσικών σχολείων της Ελλάδας: 
Η σημασία τους και η ανίχνευση αντιστοιχιών με διεθνείς και 
ευρωπαϊκές ατζέντες για την εκπαίδευση στις τέχνες και ειδικότερα 
στη μουσική

Ζεπάτου Βασιλική

Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση το 
Νόμο 1824/1988, άρθρο 16 Ί . Είναι δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) και αποσκοπούν στην προετοιμασία 
και στην κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική 
κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν 
άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης. Οι σχετικές εκπαιδευτικές 
πολιτικές διαμορφώνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και γνωμοδοτεί η Καλλιτεχνική Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Μουσικό Σχολείο 
αναπτύσσει τη δική του δυναμική ως εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα, σε διεθνές 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, τίθενται και επαναπροσδιορίζονται αρχές και στρατηγικές για 
την εκπαίδευση στις τέχνες, και ειδικότερα τη μουσική.
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση θεσμικών χαρακτηριστικών 
των Μουσικών Σχολείων, ως απόρροια κεντρικών θεσμικών παρεμβάσεων και 
υλοποιούμενων πρωτοβουλιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας, για να αναδειχθεί η 
σημασία τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντιστοιχίες με το θεωρητικό πλαίσιο 
κειμένων/πρωτοβουλιών σημαντικών διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για την 
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εκπαίδευση στις τέχνες και ειδικότερα στη μουσική. Η έρευνα επικεντρώνεται στη 
«Διακήρυξη της Βόννης για τη Μουσική Εκπαίδευση στην Ευρώπη» (Δ.τ.Β) (2011) 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μουσικής, η οποία εξειδικεύει την «Ατζέντα της Σεούλ: 
Στόχοι για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στις Τέχνες» (2010) του Εκπαιδευτικού, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ).
 Η μεθοδολογική προσέγγιση - με στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 
και κριτικής ανάλυσης λόγου - συνίσταται στην εξέταση μιας σειράς πηγών που 
αφορούν το παιδαγωγικό και λειτουργικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων, όπως 
νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, πρακτικά και στατιστικά δεδομένα της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής,  ιστοσελίδες των Μουσικών Σχολείων κ.ά. Οι πηγές διερευνήθηκαν για 
στόχους, αρχές, γνωρίσματα, ενέργειες και δράσεις όπου ανιχνεύεται αντιστοιχία με 
τους 3 στόχους και τις 22 καθοδηγητικές αρχές που διακηρύσσονται στη Δ.τ.Β. 
 Διαπιστώνονται αντιστοιχίες θεσμικών χαρακτηριστικών των Μουσικών 
Σχολείων με τη Δ.τ.Β. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε αντιστοιχία με το Στόχο 1: 
«Πρόσβαση», τα Μουσικά Σχολεία, εξακτινωμένα σε όλη τη χώρα, παρέχουν δωρεάν 
μουσική παιδεία, εμπλουτισμένης μορφής, στο πλαίσιο του δημόσιου γενικού 
σχολείου. Ως προς το Στόχο 2: «Ποιότητα», στα Μουσικά Σχολεία επιλέγονται μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί Μουσικής με εξειδικευμένα και αυξημένα προσόντα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Π.Δ. 100/1997. Για το Στόχο 3: «Κοινωνικές και Πολιτισμικές προκλήσεις», 
επισημαίνουμε τη σπουδή της δυτικοευρωπαϊκής και της ελληνικής μουσικής 
παράδοσης και την καλλιέργεια συμμετοχικής μουσικής και πολύτεχνης έκφρασης με 
μουσικά σύνολα ποικίλων μουσικών ειδών και ρεπερτόριο διαφορετικών μουσικών 
παραδόσεων. 
 Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων έχει να επιδείξει σημαντικά χαρακτηριστικά 
που συνάδουν με την εξεταζόμενη Διακήρυξη της Βόννης. Η διερεύνηση αυτή είναι 
σημαντική διότι η ανατροφοδότηση μεταξύ εγχώριων εκπαιδευτικών πολιτικών και 
πρακτικών και διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων μπορεί να είναι εποικοδομητική 
για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική 
συνοχή. Υπάρχουν καθοδηγητικές αρχές στη Δ.τ.Β. στις οποίες μπορεί να υπάρξει 
ενδυνάμωση με την περαιτέρω εξάπλωση των Μουσικών Σχολείων και ανάδειξη του 
εκπαιδευτικού τους έργου, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μουσική διδασκαλία και τη 
λειτουργία τμημάτων μουσικής παιδείας Δημοτικών Σχολείων διασυνδεδεμένων με τα 
Μουσικά Σχολεία. 

Λέξεις-κλειδιά: Μουσικά Σχολεία, θεσμικά χαρακτηριστικά, Διακήρυξη της Βόννης.

Εφαρμογή του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού MRK στη 
σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του νέου 
ΕΠΑ.Λ. 

Ζωγόπουλος Ευστάθιος και Μαραγκάκη Μαρία

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πλήθος 
διεργασιών, όμως είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

και θεωρίες μάθησης. Στην εργασία μας με τον όρο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» 
αναφερόμαστε στη συστηματική διαδικασία επιλογής δυναμικών μεθοδολογιών 
και διαδικασιών που ως σκοπό έχουν τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης. Η 
μεθοδολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού καθορίζει το πώς οργανώνεται η όλη 
διαδικασία σχεδίασης, και βασίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, τα οποία προέρχονται από θεωρίες μάθησης. Τα μοντέλα εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία που δύναται να συμβάλουν 
καθοριστικά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Μπορούν να σχεδιάσουν 
μακροπρόθεσμα, σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών για τις διάφορες βαθμίδες 
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εκπαίδευσης, μεσοπρόθεσμα, σε επίπεδο μαθημάτων και βραχυπρόθεσμα, σε επίπεδο 
μαθησιακών ενεργειών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Σε ότι αφορά στο επίπεδο 
των προγραμμάτων σπουδών, αναλύουμε το μοντέλο MRK.
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά ποσό είναι εφικτή 
η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, του MRK, στη 
δημιουργία στο σχεδιασμό, στη σύνταξη και στην ανάπτυξη των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ) που αφορούν τα μαθήματα του νέου ΕΠΑ.Λ (Ν. 
4186/17.09.13). Στην εργασία περιγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα μοντέλα 
σχεδιασμού και συγκεκριμένα το μοντέλο ADDIE, το μοντέλο των Gagné, Wager, Golas 
και Keller, το μοντέλο των Dick, Carey και Carey και το μοντέλο των Smith και Ra-
gan, ενώ αναλύεται βήμα προς βήμα το μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp (MRK) 
και γίνεται εφαρμογή του μοντέλου MRK στα νέα Α.Π.Σ του ΕΠΑ.Λ. Το μοντέλο MRK 
θέτει ισχυρά θεμέλια για τα προγράμματα σπουδών καθώς ως πρωταρχικό του στάδιο 
ανάπτυξης έχει την αναγνώριση του εκπαιδευτικού προβλήματος που επιχειρεί να 
επιλύσει. Το μοντέλο είναι κυκλικό και περιλαμβάνει εννέα συνιστώσες αλληλένδετες 
μεταξύ τους, τις εξής:
• Εντοπισμός του εκπαιδευτικού προβλήματος και καθορισμός των σχετικών στόχων
• Ανάλυση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων
• Προσδιορισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους
• Ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων
• Αντιστοίχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
• Ανάλυση των εκπαιδευτικών στρατηγικών που θα ακολουθηθούν ώστε να 

ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικής αποστολής
• Επιλογή πόρων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
• Ανάπτυξη των μέσων αξιολόγησης, που θα αποτιμήσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία
 Κάθε μια συνιστώσα του μοντέλου δύναται να εφαρμοστεί στα νέα Α.Π.Σ 
του νέου ΕΠΑ.Λ. Το μοντέλο MRK, δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες και 
εκάστοτε διαμορφούμενες δυναμικές προϋποθέσεις, να συμβάλει στη σύνταξη και 
δημιουργία των νέων Α.Π.Σ του νέου ΕΠΑ.Λ.
Λέξεις-κλειδιά: Eκπαιδευτικός σχεδιασμός, μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 
μοντέλο σχεδιασμού MRK, αναλυτικά προγράμματα σπουδών ΕΠΑ.Λ.

Aναγκαιότητα συνεργασίας Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με Μουσείο: Η περίπτωση της σύμπραξης Τοπικού Πολιτιστικού 
Δικτύου Αχαΐας με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

Θεολόγη – Γκούτη Πηνελόπη και Καβαλλάρη Ισμήνη

Η συνεργασία των Τοπικών Πολιτιστικών Δικτύων σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Αχαΐας δια του Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης 

Δ.Ε. Αχαΐας με το Μ.Ε.Τ. ΠΠ συνεπάγεται τη σύνδεση Παιδείας και Πολιτισμού και 
την προώθηση της Έκφρασης και της Επικοινωνίας μέσω της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας. Η παραπάνω σύμπραξη αναδεικνύει τον πολιτισμικό, επιστημονικό και 
τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αναπτύσσει τη θετική στάση των μαθητών 
προς τις Επιστήμες, τις Τέχνες και την Τεχνολογία και καλλιεργεί την αλλαγή του 
τρόπου προσέγγισης του πολιτισμικού αγαθού ως φορέα μηνυμάτων. 
 Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει την αναγκαιότητα 
συνεργασίας του ΜΕΤ ΠΠ με τα σχολεία Δ.Ε. Αχαΐας με αφορμή τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δικτύου σχολείων Δ.Ε. κατά το σχολικό έτος 
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2013-2014 με θέμα: «Τέχνη και Τεχνολογία ως Μέσο Αγωγής». Η αναγκαιότητα αυτής 
της σύμπραξης προκύπτει από τα οφέλη που συνεπάγεται η σύνδεση της τυπικής 
μάθησης της Δ.Ε. με την άτυπη μάθηση και τη βιωματική κατάκτηση της γνώσης που 
παρέχεται από το Μουσείο. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στην παιδαγωγική 
προστιθέμενη αξία που προέκυψε από την αλληλεπίδραση καινοτόμων πολιτιστικών 
σχολικών δραστηριοτήτων με το ΜΕΤ ΠΠ κατά την πραγματοποίηση συναντήσεων στο 
ΜΕΤ των συνεργαζόμενων σχολείων Δ.Ε. του προαναφερθέντος Δικτύου. Μέσα από 
τις πολιτιστικές δράσεις των σχολείων στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικών πολιτιστικών 
προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2013-2014, οι μαθητές έγιναν δημιουργοί έργων 
μέσω εναλλακτικών μορφών τέχνης, και ταυτόχρονα μέσα από τη διάδραση των 
σχολικών μονάδων κατά την υλοποίηση κοινών βιωματικών δράσεων στο ΜΕΤ, οι 
μαθητές έγιναν ενεργοί θεατές και κριτές των έργων των άλλων σχολείων.
 Η μεθοδολογία της εισήγησης στηρίζεται στη μελέτη περίπτωσης καθώς θα 
παρουσιάσει τους βασικούς άξονες λειτουργίας του παραπάνω τοπικού πολιτιστικού 
δικτύου με κέντρο το ΜΕΤ ΠΠ. Η μελέτη περίπτωσης σύμφωνα με τον Yin (2002), 
αποτελεί μια εμπειρική έρευνα που ερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο στο φυσικό του 
πλαίσιο. 
 Μερικά από τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προαναφερθέντος τοπικού 
πολιτιστικού δικτύου, ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία στην τέχνη για τη βελτίωση του τρόπου κατάκτησης της γνώσης (Πράξη 
διδασκαλίας), να εξοικειωθούν με τον χώρο του Μουσείου ως κατ’ εξοχήν χώρο που 
στηρίζεται στην τέχνη και στην τεχνολογία για την παρουσίαση και υλοποίηση των 
στόχων του, να καταστούν ικανοί να υλοποιούν δράσεις που ενδυναμώνουν τη σχέση 
σχολείου-μαθητή-μουσείου, να δύνανται να δημιουργούν έργα μέσω εναλλακτικών 
μορφών τέχνης για το ΜΕΤ με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
 Η συνεργασία σχολείων Δ.Ε. και Μουσείου μέσα από την υλοποίηση 
πολιτιστικών δικτύων κρίνεται αναγκαία διότι ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών 
για τις επιστήμες, τις τέχνες και την τεχνολογία μέσω της βιωματικής προσέγγισης 
της γνώσης, προάγει την ενεργό συμμετοχή τους στην παραγωγή καινοτόμου 
εκπαιδευτικού υλικού για το Μουσείο, συμβάλει στην καλλιέργεια της Μουσειακής 
και Αισθητικής Αγωγής μέσω της διάδρασης με τα μουσειακά αντικείμενα, και 
τέλος προωθεί το άνοιγμα του σχολείου σε καινοτόμους γνωστικούς ορίζοντες του 
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πολιτισμού. 

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτιστικό Δίκτυο, Μουσείο, τέχνη και τεχνολογία, βιωματική 
προσέγγιση.

Το Edmodo ως εργαλείο ασύγχρονης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών       

Θεοφανέλλης Τιμολέων και Οικονομοπούλου Αγγελική

Συχνά υπάρχει η αναγκαιότητα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επιμόρφωση με τη χρήση του Edmodo.

 Σκοπός ήταν να πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση με ασύγχρονο τρόπο, 
χρησιμοποιώντας δωρεάν εργαλεία που θα είναι απλά στην εκμάθηση και τη χρήση 
ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην επιμόρφωση αυτή καθαυτή.
 Αρχικά έγινε μια σύντομη επιμόρφωση σύντομης διάρκειας (πέντε εβδομάδων) 
και χρησιμοποιήθηκε η συχνή ανατροφοδότηση μέσω της εφαρμογής padlet. Επίσης 
καταγραφόταν διάφορα προβλήματα που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια ώστε να 
επιλυθούν. Μερικές φορές υπήρξαν επαφές με τους επιμορφούμενους είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Οι επαφές αυτές είτε ξεκινούσαν από 
τους επιμορφούμενους που ήθελαν διευκρινήσεις είτε από τους επιμορφωτές. Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν λήφθηκαν υπόψη σε επιμόρφωση μεγαλύτερης διάρκειας 
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(11 εβδομάδων).
 Οι επιμορφούμενοι χρειάζεται να αισθάνονται ασφαλής και σίγουροι ως προς 
τη χρήση του μέσου. Ο επιμορφωτής πρέπει να το διασφαλίσει αυτό σύντομα στην 
αρχή της επιμόρφωσης. Θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλοι είναι διαφορετικοί ως 
προς τις ανάγκες, προηγούμενες γνώσεις και έχουν διαφορετικό χρόνο που θέλουν 
να διαθέσουν για την επιμόρφωση. Καλό είναι στην «προκήρυξη» της επιμόρφωσης 
να δοθεί το περίγραμμα της, οι υποχρεώσεις και ένας ενδεικτικός φόρτος εργασίας 
ανά εβδομάδα καθώς και η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης. Είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν οι δυνατότητες «παιχνιδοποίησης» που προσφέρονται γιατί κινητοποιούν 
τους επιμορφούμενους. Ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσουν οι επιμορφωτές είναι 
αρκετός καθώς πέρα από τη δημιουργία του υλικού, χρειάζεται να υπάρχει συχνή 
παρουσία στο περιβάλλον ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση. Το 
περιβάλλον ευνοεί την αλληλεπίδραση αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες. Οι 
κανόνες αυτοί μπορεί να τεθούν από τους επιμορφωτές ή μπορεί να συνδιαμορφωθούν 
από τους επιμορφούμενους με τον τύπο «εκπαιδευτικού συμβολαίου». 
 Το Edmodo είναι ένα πολύ χρήσιμο και δωρεάν εργαλείο που μπορεί να 
υποστηρίξει μια εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Εάν διασφαλιστούν τα βασικά ευρήματα 
που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη και αποτελεσματική 
εμπειρία τόσο για τους επιμορφούμενος όσο και για τον επιμορφωτή.

Λέξεις-κλειδιά: Edmodo, εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Αυτοαξιολόγηση του επιμορφωτικού έργου σχολικού συμβούλου

Καδιανάκη Μαρία

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται ο επιμορφωτικός ρόλος του Σχολικού 
Συμβούλου και πιο συγκεκριμένα διερευνάται, εάν ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί 

μέσω της αυτοαξιολογικής διαδικασίας να αξιολογήσει το επιμορφωτικό έργο του με 
στόχο όχι τον ατομικό έλεγχο αλλά τη βελτίωση του έργου του. Βασικό ερώτημα της 
προβληματικής της έρευνας είναι: Μπορεί ο Σχολικός Σύμβουλος να αξιολογήσει ο ίδιος 
το επιμορφωτικό του έργο;
 Βασικός σκοπό της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτίμηση 
συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος.
 Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια 
αρχικής και τελικής αποτίμησης συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος τα 
οποία συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σ’ αυτό.
 Κύριο εύρημα της αρχικής αποτίμησης είναι η προσδοκία των εκπαιδευτικών 
από το πρόγραμμα να μην ακούσουν παθητικά ανεφάρμοστες θεωρίες, εκφράζοντας 
έτσι τη δυσαρέσκειά τους για τις επιμορφώσεις χωρίς εμβάθυνση και ενεργητική 
συμμετοχή των επιμορφωνόμενων. Κατά την τελική αποτίμηση οι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν τι τους ικανοποίησε και τι τους ενόχλησε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 
συμμετείχαν. 
 Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται η 
σημαντικότητα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, της διερεύνησης των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και τα εμπόδια που δημιουργούνται εξαιτίας 
της έλλειψης ενδιαφέροντος από τη μεριά της Πολιτείας για το θεσμό του Σχολικού 
Συμβούλου αλλά και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης ο Σχολικός 
Σύμβουλος μέσω της αυτοαξιολόγησης εστιάζει στην προσωπική πρακτική του, 
αποστασιοποιείται από τον ίδιο τον εαυτό του και «παρατηρεί» τις σκέψεις του, τα 
συναισθήματα και τις αντιδράσεις του. Επίκεντρο της «παρατήρησης» είναι η δική του 
επαγγελματική ανάπτυξη, οι δικές του εμπειρίες, η διασάφηση του τι σημαίνει για τον 
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ίδιο να είναι Σχολικός Σύμβουλος, με σκοπό να καλύψει τη δική του ανάγκη κατανόησης 
και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του έργου του.

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, Σχολικός Σύμβουλος, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης 
μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα

Καλέμης Κωνσταντίνος, Γεωργοπούλου Μαρία και Γκάτσου Νεφέλη

Σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο οι μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακά 

προβλήματα, εξαιτίας νοητικής αναπηρίας, αισθητηριακών αναπηριών όρασης (τυφλοί, 
αμβλύωπες) και ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικών αναπηριών, με χρόνια προβλήματα 
υγείας, διαταραχών λόγου και ομιλίας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσκολίες 
στην ανάγνωση, γραφή, αριθμητική), διαταραχών ελλειμματικής προσοχής με ή 
χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (αυτιστικών φάσμα), 
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, καθώς και πολλαπλών αναπηριών. Επίσης, 
στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις με 
γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά. Τα 
παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να συνεκπαιδεύονται 
μέσα στην τάξη του γενικού σχολείου με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους με την 
εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.
 Με την εφαρμογή των διαδικασιών της ΑΕΕ και την ανάλυση δεικτών 
σχετικά με την σχολική φοίτηση, την σχολική διαρροή αλλά και την παροχή ποιοτικού 
εκπαιδευτικού έργου ισότιμα σε όλους τους μαθητές, κρίθηκε σημαντικό να διερευνηθεί 
το κατά πόσο αυτό είναι όχι εφικτό αλλά πρακτέο στη σχολική καθημερινότητα.
 Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν:
• Πως εντάσσονται στη σχολική σας μονάδα μαθητές με αναγνωρισμένες 

εκπαιδευτικές αδυναμίες;
• Εφαρμόζεται στο σχολείο σας πρόγραμμα συνδιδασκαλίας;
• Υπάρχει ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό; 
 Στα πλαίσια της έρευνάς μας πραγματοποιήσαμε μια σειρά από συνεντεύξεις 
σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι λόγω απόστασης δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν 
το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, αλλά και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτίμησαν 
την συνέντευξη από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, έγινε η 
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και τηρήθηκαν με ακρίβεια όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που θα έδιναν μια εγκυρότητα στο τελικό αποτέλεσμα, όπως η ίδια 
χρονική διάρκεια, το ίδιο ποσοστό και είδος των ερωτήσεων ενώ τηρήθηκε και το ίδιο 
χρονικό περιθώριο στις απαντήσεις των συναδέλφων.
 Το πιο σημαντικό είναι αυτό σχετικά με την επιμόρφωση των δασκάλων. 
Ανεξαρτήτως όμως των δυσκολιών της ενσωμάτωσης, ο εξοπλισμός των σχολείων, η 
επιμόρφωση των δασκάλων με επιδοτούμενα σεμινάρια, η θεσμική μορφή που παίρνει 
αυτή η εισαγωγή και ενσωμάτωση, γίνονται αντιληπτά από το σύνολο των ερωτώμενων, 
ως μέρος του γενικότερου σχεδιασμού και της υλοποίησης που συνεπάγεται η εφαρμογή 
των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναφέρουν με έντονο τρόπο την ανυπαρξία 
ουσιαστικής μορφής επιμόρφωσης, αλλά επίσης τονίζουν και το γεγονός ότι η 
επιμόρφωση θα είναι υποχρεωτική σε όσους εκπαιδευτικούς αξιολογηθούν ως χαμηλά 
επαρκείς. Πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια αρνητική εικόνα στην 
ήδη υπάρχουσα σχετικά με την επιμόρφωση. Τότε θα μπορεί να ταυτιστεί και με την 
έννοια της τιμωρίας. Τονίζουν μάλιστα, πως αν δεν είχαν δοθεί κίνητρα, συγκεκριμένα 
οικονομικά, από το Υπουργείο Παιδείας δεν θα είχε προκληθεί ενδιαφέρον εξοικείωσης, 
μάθησης ή περαιτέρω χρήσης των ΤΠΕ.

Λέξεις-κλειδιά: Αναπηρία, κωφοί μαθητές, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ένταξη.
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Η αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας ως παράγοντας 
της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα και Γεωργοπούλου Μαρία

Ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης αποτελεί μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, μια 
καινοτομία που αποβλέπει αφενός στη βελτίωση της σχολικής μονάδας και, 

αφετέρου, στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει εφαρμοστεί σε 
ευρωπαϊκές χώρες είτε σε ευρεία έκταση είτε μέσω πιλοτικών προγραμμάων. Ένας από 
τους σκοπούς του θεσμού αυτού είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
Ο ίδιος ο θεσμός περιλαμβάνει κάποιους μηχανισμούς που, από έρευνες, έχει αποδειχθεί 
ότι επηρεάζουν θετικά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι παραπάνω 
μηχανισμοί διέπονται από προϋποθέσεις και η όλη διαδικασία περιλαμβάνει, συνάμα, 
παράγοντες που δρουν κατασταλτικά προς τα αναπτυξιακά οφέλη με αποδέκτη τον 
εκπαιδευτικό. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα παρακάτω ερωτήματα:
• Ποιές είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μηχανισμούς της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, που επιδρούν στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη;

• Αναμένουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα τηρούνται προϋποθέσεις της διαδικασίας της 
αυτοαξιολόγησης του σχολείου, που κρίνονται απαραίτητες για την επαγγελματική 
ανάπτυξη τους;

• Επηρεάζονται οι εκπαιδευτικοί από συγκεκριμένους παράγοντες που εμφανίζονται 
μέσω της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, οι οποίοι δρουν 
κατασταλτικά στην επαγγελματική ανάπτυξη τους; 

 Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε μικτή μέθοδος δεδομένων, δηλαδή ο 
συνδυασμός ποσοτικής με ποιοτική. Ο τρόπος συλλογής δεδομένων κατά την ποσοτική 
έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο, ενώ κατά την ποιοτική, η ημιδομημένη συνέντευξη. 
Η συλλογή των δεδομένων των δύο μεθόδων πραγματοποιήθηκε παράλληλα, κατά το 
χρονικό διάστημα του ά  εξαμήνου του 2014. Ως βασική μέθοδος της παρούσας έρευνας 
ήταν η ποσοτική, ενώ η ποιοτική χρησιμοποιήθηκε για να βελτιώσει τα αποτελέσματα 
των ποσοτικών δεδομένων (τριγωνοποίηση). 
 Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν περισσότερο ουσιαστικό και άμεσο στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 
μέσω της αυτοαξιολόγησης του σχολείου, την συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας 
για τη συλλογή δεδομένων, αφού με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν καλύτερα την ίδια τη 
σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Σημαντική θεωρούν, επίσης, τη συνεργασία 
που, αναπόφευκτα, αναπτύσσεται μεταξύ τους λόγω της ανάγκης για τη διεκπεραίωση 
όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Επίσης, θεωρούν ότι αποκτούν γνώσεις και ότι 
εξασκούνται σε δεξιότητες επάνω στην έρευνα και την αξιολόγηση και, σε μικρότερο 
βαθμό, ότι λαμβάνουν μέρος στη λήψη απόφασης σε θέματα που αφορούν τη σχολική 
μονάδα. 
 Αναφορικά με την επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην εδραίωση του κλίματος 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες του 
σχολείου, εμφανίζεται ενισχυμένη στα λίγα έτη υπηρεσίας (ως 10 έτη). Η διαφοροποίηση 
αυτή ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονότος ότι οι ως τώρα εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε εκπαιδευτικούς 
με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι 
οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν, δεν αντιλαμβάνονται και, συνεπώς, συμμερίζονται σε 
μικρό βαθμό τις επιμέρους πρακτικές της αυτοαξιολόγησης του σχολείου ως ευκαιρία 
για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού, κουλτούρα σχολικής μονάδας.
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Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή 
στο σύγχρονο σχολείο

Καλογεράς Δημήτριος, Δραγογιάννης Κωνσταντίνος και Σερεμέτη Λαμπρινή

Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των μαθητών τους. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

διαπερνά όλους τους συντελεστές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και θεωρείται 
διαδικασία μετασχηματισμού και ανανέωσης. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην 
αξιολογική, αλλά και στην επιμορφωτική διαδικασία του εκπαιδευτικού, συνδέεται με 
τη βελτίωση και την επαγγελματική του ανάπτυξη.
 Για τις ανάγκες αξιολόγησης του μαθητή, οι οποίες σήμερα διαφοροποιούνται 
στο σύγχρονο σχολείο και λόγω της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αναπτύσσεται 
ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ώστε να πείθει, να ικανοποιεί και να εμπνέει τους 
εκπαιδευτικούς συνδεδεμένο άρρηκτα με την αξιολογική διαδικασία. Κύριος στόχος 
του προγράμματος είναι η ανάπτυξη καλών πρακτικών και δράσεων για την αξιολόγηση 
του μαθητή, ώστε να ανελιχθούν επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί.
 Η παρούσα εργασία αποτελεί διερευνητική έρευνα που αποβλέπει αφενός 
στη διατύπωση του προβλήματος της αξιολόγησης των μαθητών και αφετέρου στην 
ανάλυση και πρόταση επιμορφωτικού προγράμματος για την αξιολόγηση του μαθητή 
στο σύγχρονο σχολείο.
 Ο Σχολικός Σύμβουλος ενεργοποιώντας το θεσμό της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, μπορεί να στηρίξει επιμορφωτικά τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που 
διαμορφώνονται από τις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό 
εφαρμόζεται στην εργασία αυτή με θέμα την «Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: 
Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο».
 Η υλοποίηση της επιμόρφωσης συνδέεται με την ανάπτυξη των στόχων του 
Προγράμματος Σπουδών, τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και την υποστήριξη 
των διαδικασιών της μάθησης μέσω της αξιολόγησης των μαθητών.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση μαθητών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχεδιασμός 
επιμορφωτικού προγράμματος.

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ευκαιριών στο πλαίσιο αυθεντικής 
μάθησης: Η διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης με την 
επενέργεια λογοτεχνικών κειμένων
 

Κασιμάτη Αικατερίνη, Κουλουμπής Διονύσιος και Ματαράγκα Εύα

Στη συγκεκριμένη εργασία, το εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε, αποτελεί 
μία εναλλακτική πρόταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ενότητας «Ανεργία» του 

μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που διδάσκεται στη Γ΄ Τάξη του Λυκείου. 
Αξιοποιεί ως κεντρικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα λογοτεχνικά έργα, 
που οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις, ακολουθεί τα βήματα της 
Διερευνητικής Μάθησης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την παιδαγωγική δυναμική της 
ομαδοσυνεργατικότητας. 
 Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία της μάθησης εστιάζει 
κυρίως στην κατάκτηση του γνωστικού τομέα κάθε αντικειμένου. Η μετάδοση 
των γνώσεων πραγματοποιείται μέσα από εξειδικευμένα και σαφώς οριοθετημένα 
επιστημονικά εγχειρίδια, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η ευρεία συμμετοχή της 
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διεπιστημονικής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία 
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου μέσω του οποίου εμπλουτίζεται η μαθησιακή διαδικασία: 
αναδεικνύονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, η πολιτισμική διάσταση και η 
αυθεντική μορφή μάθησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η επιλογή μιας κεντρικής 
και πολυδιάστατης έννοιας, όπως αυτή της Ανεργίας, επιτρέπει την αποκρυστάλλωση 
της διδακτικής προσέγγισης που επιχειρείται μέσα από αυτή την εφαρμογή. 
 Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το διδακτικό σενάριο που 
υλοποιήθηκε, ξεκινά με τον καθορισμό του εκπαιδευτικού προβλήματος. Στη συνέχεια, 
αναπτύσσεται το γενικό πλαίσιο μαθήματος. Η διδακτική προσέγγιση που επιλέγεται, 
αντλεί πηγές μέσα από λογοτεχνικά έργα. Παράλληλα, καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών. Στις επόμενες φάσεις 
του διδακτικού σεναρίου προσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο και ορίζονται οι 
ρόλοι των συμμετεχόντων. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου με την 
ανάλυση των φάσεων, των δραστηριοτήτων και τις τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών. 
 Η μελέτη που εκπονήθηκε αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του 
εκπαιδευτικού σεναρίου και τη συμβολή του στη διδακτική πράξη. Ιδιαίτερης 
αναφοράς χρήζει η επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη διδαχθείσα 
ύλη προηγούμενων τάξεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών μέσα στη σχολική αίθουσα με τη μορφή διαδραστικού 
παιχνιδιού (Colander, 1991). Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μία διδακτική 
προσέγγιση που αξιοποιεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό 
να εντάξει στη διδασκαλία τις ευρύτερες έννοιες του πολιτισμού και παράλληλα 
καινοτόμες προσθήκες όπως λογοτεχνικά κείμενα, ταινίες κ.ά. Με αυτές τις διδακτικές 
προσεγγίσεις, η τάξη προσομοιώνεται με μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση της 
κοινωνικής πραγματικότητας (Moscovici, 1961).
Όπως διαπιστώνεται από τη συγκεκριμένη εργασία, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου δημιουργεί συνθήκες αυθεντικού 
πλαισίου μάθησης. Υλοποιούνται οι αρχές της θεωρίας του εποικοδομητισμού, του 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου μάθησης και αντικαθίστανται οι συμβατικές μέθοδοι 
διδασκαλίας. Δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον αυθεντικής μάθησης με μια 
ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση της γνώσης που οι 
μαθητές αποκτούν στο σχολείο με ζητήματα του πραγματικού κόσμου, προβλήματα 
και εφαρμογές της ζωής. Η βασική ιδέα επικεντρώνεται στην άποψη ότι οι μαθητές 
είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για αυτά που μαθαίνουν και να είναι πιο πρόθυμοι 
να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες αν αυτά αντανακλούν καταστάσεις της 
πραγματικής ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, 
μεταγνώση, εποικοδομητισμός, αυθεντική μάθηση.

Κριτική θεώρηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη δια 
βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία

Κατσανδρή Αικατερίνη και Βασιλοπανάγου Αναστασία

Το χρονικό διάστημα 2000-2013 υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα ευρωπαϊκά προγράμματα 
δια βίου μάθησης με κοινοτική χρηματοδότηση και με προεξάρχουσα, μεταξύ άλλων, 

την κοινωνική διάσταση. Μάλιστα, στις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε. 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) γίνεται ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα 
της αυξημένης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών 
ομάδων, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.
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 Η προφορική ανακοίνωση ασχολείται με τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο 
ο κυρίαρχος προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη δια βίου μάθηση 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αποκλεισμού των ατόμων με 
αναπηρία. Συγκεκριμένα, αυτό μελετάται υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης 
της ασκούμενης εθνικής πολιτικής για τη δια βίου μάθηση, η οποία με τη σειρά της 
συναρτάται με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική αλλά και με τις 
σχετικές επιταγές υπερεθνικών οργανισμών. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η διερεύνηση 
τυχόν αντινομιών ανάμεσα στις αρχές της προαναφερθείσας εκπαιδευτικής πολιτικής 
και ρητορικής και στην εκπαιδευτική πράξη.
 Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από την ανάλυση πρωτογενών 
γραπτών τεκμηρίων όπως είναι τα θεσμικά κείμενα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, οι εκθέσεις αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και οι εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων (όπως η 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η ΓΣΕΕ). Επίσης, αξιοποιήθηκε και 
δευτερογενές υλικό που προέρχεται από διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές 
μελέτες, από την ελληνική και αγγλόφωνη αρθρογραφία και από δικτυακούς τόπους. 
Η κύρια μεθοδολογική προσέγγιση είναι η ανάλυση περιεχομένου, ενώ επικουρικά 
αξιοποιείται η ανάλυση SWOT.
 Η ευρύτερη προτεραιότητα των προγραμμάτων δια βίου μάθησης που 
εφαρμόστηκαν στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εστιάστηκε στη 
θεώρηση της γνώσης ως βάσης για την ανάπτυξη, χειραφετώντας τους ανθρώπους σε 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών στη 
δια βίου μάθηση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιλαμβάνουν την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών 
των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της θεώρησης της κοινωνικής ένταξης μέσω 
της εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρά τις επίσημες διακηρύξεις η Ελλάδα εμφανίζει το 
χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη δια βίου μάθηση σε σύγκριση ακόμα και με νέα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Ελλάδα, μέσω της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση και 
για τη βίου μάθηση, προγραμματίζει να αποτελέσει η επαγγελµατική εκπαίδευση µια 
αξιόπιστη επιλογή για όσους επιλέγουν ταχύτερο δρόµο για την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας. Αυτό είναι σηµαντικό για την προώθηση της ισότητας καθόσον πολλά 
άτοµα από λιγότερο ευνοημένες οµάδες επιλέγουν να αποκτήσουν τις δεξιότητές τους 
µε µη τυπική ή άτυπη µάθηση. Η εξασφάλιση ότι η πρότερη µάθηση αναγνωρίζεται και 
ότι τα “αδιέξοδα” στη µάθηση αίρονται, αποτελεί προτεραιότητα που σχετίζεται τόσο µε 
την αποδοτικότητα όσο και µε την ισότητα. Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, στην αγορά εργασίας προϋποθέτει 
ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ωστόσο, ο κυρίαρχος προσανατολισμός της δια 
βίου μάθησης προς την απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποδυναμώνει 
την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρίες, αφού την καθιστά πεδίο 
άσκησης της ατομικής βούλησης και της προσωπικής ευθύνης. 
 Στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία καταβλήθηκαν προσπάθειες για 
τη μείωση της σχολικής διαρροής, ενώ υπήρξαν περιορισμένες αντισταθμιστικές 
ενέργειες στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Παράλληλα, απουσιάζουν μέχρι τώρα οι θεσμοί που θα τους βοηθήσουν να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις υφιστάμενες δομές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία, ώστε να πετύχουν την πολυπόθητη επαγγελματική 
και κοινωνική τους ένταξη.

Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου μάθηση, άτομα με αναπηρίες, ισότητα, κοινωνική ένταξη.
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Πολιτικές για την υγεία στο χώρο εργασίας: Ο ρόλος των σχολικών 
συμβούλων στην αντιμετώπιση θεμάτων εκπαιδευτικών που 
εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου

Κατσαρός Ιωάννης

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των “εκτός τάξης” εκπαιδευτικών και των 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στα σχολεία με την βεβιασμένη 

επιστροφή τους στην τάξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
καλούνται να διαχειριστούν οι σχολικές κοινότητες, οι σχολικοί σύμβουλοι και γενικά 
τα στελέχη της εκπαίδευσης με βάση τα καθήκοντα και το ρόλο τους, καθώς και η 
Πολιτεία. Αποτελεί χρόνια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αφού όσο 
κι αν μπορεί να προσεγγιστεί με πολύ απλό τρόπο με βάση την κοινή λογική, τόσο 
δύσκολα προσεγγίζεται και αντιμετωπίζεται με βάση το ατελές υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, τις για πολλά χρόνια διαμορφωμένες αντιλήψεις και στάσεις, αλλά και την 
πρακτική αντιμετώπισης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτελεί δε ιδιαίτερα σύνθετο 
πρόβλημα εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού συνδέεται με τη διοίκηση, τη στελέχωση των 
σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου και την 
επιμόρφωση και συμβουλευτική των εκπαιδευτικών, με τις πολιτικές για την υγεία και 
ασφάλεια των εκπαιδευτικών, με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 
σχολείων.
 Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται το θέμα γενικά, αλλά - και κυρίως - ειδικά 
από την οπτική των σχολικών συμβούλων, διερευνώνται οι δυνατότητες άσκησης 
παρέμβασης και διατυπώνονται προτάσεις.
1. Ανάλυση και διερεύνηση σημαντικών παραμέτρων του θέματος. 
2. Παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και εντοπισμός συγκεκριμένων 

προβλημάτων στις προβλέψεις του και στην εφαρμογή του. 
3. Παρουσίαση του ρόλου του σχολικού συμβούλου με βάση τις προβλέψεις του 

θεσμικού πλαισίου και διερεύνηση των ορίων και των δυνατοτήτων παρέμβασής 
του.

4. Παρουσίαση πολιτικών αντιμετώπισης του θέματος σε χώρες της ΕΕ.
5. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του θέματος. 
 Μεθοδολογία: Επισκόπηση θεσμικών κειμένων.
 Βασικά ευρήματα: Διαπιστώθηκε ανυπαρξία πολιτικών και πολιτικής βούλησης 
για την αντιμετώπιση του θέματος.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Η πολιτεία δεν φρόντισε να διαμορφώσει ένα 
πλήρες, σαφές, “ξεκάθαρο” πλαίσιο για την αποτελεσματική, αλλά και κοινωνικά 
δίκαια και ευαίσθητη αντιμετώπιση του προβλήματος. Αδυνατώντας να θεσπίσει ένα 
σύστημα αξιολόγησης ακύρωσε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονταν. Και κατέληξε 
να ασκεί “κοινωνική πολιτική”, “κρύβοντας” με άτυπες διαδικασίες και διατηρώντας 
αυτούς τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία, χωρίς προβλέψεις που θα αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συναδέλφων (μετατάξεις, ειδικές 
συντάξεις ασθενείας), καθιστώντας τους αντικείμενο “λύπησης” και πελατειακής 
εκμετάλλευσης. 

Λέξεις-κλειδιά: Αδυνατούντες, αδύναμοι ή ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί. 
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Πολιτικές για την υγεία στο χώρο εργασίας: Ο ρόλος των σχολικών 
συμβούλων στην αντιμετώπιση θεμάτων εκπαιδευτικών που 
εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου

Κατσαρός Ιωάννης

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των “εκτός τάξης” εκπαιδευτικών και των 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στα σχολεία με την βεβιασμένη 

επιστροφή τους στην τάξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
καλούνται να διαχειριστούν οι σχολικές κοινότητες, οι σχολικοί σύμβουλοι και γενικά 
τα στελέχη της εκπαίδευσης με βάση τα καθήκοντα και το ρόλο τους, καθώς και η 
Πολιτεία. Αποτελεί χρόνια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αφού όσο 
κι αν μπορεί να προσεγγιστεί με πολύ απλό τρόπο με βάση την κοινή λογική, τόσο 
δύσκολα προσεγγίζεται και αντιμετωπίζεται με βάση το ατελές υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, τις για πολλά χρόνια διαμορφωμένες αντιλήψεις και στάσεις, αλλά και την 
πρακτική αντιμετώπισης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτελεί δε ιδιαίτερα σύνθετο 
πρόβλημα εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού συνδέεται με τη διοίκηση, τη στελέχωση των 
σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου και την 
επιμόρφωση και συμβουλευτική των εκπαιδευτικών, με τις πολιτικές για την υγεία και 
ασφάλεια των εκπαιδευτικών, με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 
σχολείων.
 Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται το θέμα γενικά, αλλά - και κυρίως - ειδικά 
από την οπτική των σχολικών συμβούλων, διερευνώνται οι δυνατότητες άσκησης 
παρέμβασης και διατυπώνονται προτάσεις.
1. Ανάλυση και διερεύνηση σημαντικών παραμέτρων του θέματος. 
2. Παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και εντοπισμός συγκεκριμένων 

προβλημάτων στις προβλέψεις του και στην εφαρμογή του. 
3. Παρουσίαση του ρόλου του σχολικού συμβούλου με βάση τις προβλέψεις του 

θεσμικού πλαισίου και διερεύνηση των ορίων και των δυνατοτήτων παρέμβασής 
του.

4. Παρουσίαση πολιτικών αντιμετώπισης του θέματος σε χώρες της ΕΕ.
5. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του θέματος. 
 Μεθοδολογία: Επισκόπηση θεσμικών κειμένων.
 Βασικά ευρήματα: Διαπιστώθηκε ανυπαρξία πολιτικών και πολιτικής βούλησης 
για την αντιμετώπιση του θέματος.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Η πολιτεία δεν φρόντισε να διαμορφώσει ένα 
πλήρες, σαφές, “ξεκάθαρο” πλαίσιο για την αποτελεσματική, αλλά και κοινωνικά 
δίκαια και ευαίσθητη αντιμετώπιση του προβλήματος. Αδυνατώντας να θεσπίσει ένα 
σύστημα αξιολόγησης ακύρωσε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονταν. Και κατέληξε 
να ασκεί “κοινωνική πολιτική”, “κρύβοντας” με άτυπες διαδικασίες και διατηρώντας 
αυτούς τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία, χωρίς προβλέψεις που θα αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συναδέλφων (μετατάξεις, ειδικές 
συντάξεις ασθενείας), καθιστώντας τους αντικείμενο “λύπησης” και πελατειακής 
εκμετάλλευσης. 

Λέξεις-κλειδιά: Αδυνατούντες, αδύναμοι ή ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί.
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Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ ειδικής και γενικής εκπαίδευσης: Η 
περίπτωση του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης

Κατσιγιάννη Βικτωρία

Το σχολείο για όλους είναι στόχος της χιλιετίας από το 2000 (Unesco EFA Education For 
All Agenda) για αύξηση της πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Χωρίς 
την αρχή της συμπερίληψης ορισμένες ομάδες μαθητών κινδυνεύουν να αποκλειστούν. 
Η Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και η δημιουργία των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) αποτελούν τις γέφυρες συνεργασίας μεταξύ 
ειδικής και γενικής αγωγής.
 Oι ΕΔΕΑΥ είναι ένας καινοτόμος θεσμός του εκπαιδευτικού συστήματος 
όσον αφορά στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες με ή χωρίς αναπηρία μέσα στο γενικό σχολείο. Στοχεύουν στη διεπιστημονική 
ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο τυπικό σχολείο. Σε κάθε σχολική 
μονάδα που λειτουργεί τμήμα ένταξης και εντάσσεται στο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης 
και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) δημιουργείται και μια ΕΔΕΑΥ. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την 
προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την 
ενδυνάμωσή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών τους, β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο 
των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη σε μαθητές που διδάσκονται κατ’ οίκον.
 Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την 
πλήρη στελέχωσή τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε με το ν. 4974/2012 (Ά 88). Η διασφάλιση της επαρκούς 
στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 39 του Ν.4115/2013 θα αποτελέσουν την 
αποτελεσματική διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία.

Λέξεις-κλειδιά: ΣΔΕΥ, ΕΔΕΑΥ, συμπερίληψη, υποστήριξη.

Η διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας αποδοτικότητας στη 
σχολική μονάδα: ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή

Κεραμιδά Κωνσταντία

Ο ρόλος των διευθυντών στη σύγχρονη ανταγωνιστική εποχή που διανύουμε είναι 
εύλογο να συσχετίζεται με τη βελτίωση της διαχείρισης του εργασιακού χρόνου με 

στόχο την αξιοποίησή του στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η εποικοδομητική χρήση 
του χρόνου από τους διευθυντές έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά στη διαδικασία 
άσκησης διοίκησης συμβάλλοντας στην επιτυχία των βασικών στόχων των τμημάτων 
που διοικούν. Επιπροσθέτως, στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα η έλλειψη 
χρόνου σε συνδυασμό με τη συσσώρευση πληροφοριών και υποδείξεων σχετικά με τις 
δυνατότητες αξιοποίησης του χρόνου από τους διευθυντές διαμορφώνουν συνθήκες 
πίεσης και άγχους. Έτσι προβάλλεται έντονα η ανάγκη για σωστό προγραμματισμό και 
διοίκηση του εργασιακού χρόνου και για αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού 
άγχους αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση απροσδόκητων και χρονοβόρων συμβάντων. 
Ο βαθμός επιτυχίας κάθε εργασιακής υποχρέωσης των διευθυντών εξαρτάται από 
τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου τους. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε 
διευθυντής διαχειρίζεται τον εργασιακό του χρόνο προσδιορίζει τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνει.
 Όπως είναι φανερό τα παραπάνω ζητήματα παρουσίασαν και παρουσιάζουν 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα αποτέλεσαν έναυσμα για την 
επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας που επικεντρώνεται στην αποτελεσματική 
διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Συγκεκριμένα τα αντικείμενα μελέτης της 
εργασίας είναι: 1) ο καθορισμός της σημασίας του χρόνου στην άσκηση αποτελεσματικής 
διοίκησης, 2) ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την οργάνωση και 
διαχείριση του χρόνου εργασίας του διευθυντή μιας εκπαιδευτικής μονάδας και 
3) η περιγραφή των τρόπων με τους οποίους ένα διευθυντικό στέλεχος μπορεί να 
διαχειρισθεί το επαγγελματικό του άγχος που προέρχεται τόσο από το φόρτο εργασίας 
όσο και από τους χρονικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει.
 Η παρούσα εργασία προκειμένου να αναπτύξει και να τεκμηριώσει το ρόλο που 
διαδραματίζουν ο χρόνος και η αποτελεσματική διαχείριση του από τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων στην ποιότητα της εκπαίδευσης, βασίστηκε κυρίως στα 
ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προτείνεται 
η υλοποίηση ενός μοντέλου διαχείρισης χρόνου, προσδιορίζονται οι παράγοντες 
επίδρασης στη διαχείριση του χρόνου των διευθυντών και περιγράφονται διάφορες 
μέθοδοι διαχείρισης του εργασιακού τους άγχους.
 Από τη παρούσα μελέτη διαπιστώνεται πως πλήθος παραγόντων επιδρούν και 
επηρεάζουν το επίπεδο αξιοποίησης του χρόνου των διευθυντών των εκπαιδευτικών 
μονάδων. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με το βαθμό οργάνωσης του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών οργανισμών. Ωστόσο, συγκεκριμένες 
προσωπικές συνήθειες στη διοίκηση του χρόνου, όπως είναι το γραπτό πρόγραμμα, 
η συνολική διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης, η συχνότητα των διακοπών και 
ενοχλήσεων, η ανάθεση και ο βαθμός αξιοποίησης των δυνατοτήτων των συνεργατών 
και υφισταμένων, φαίνεται ότι είναι καθοριστικές. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι 
επηρεάζουν τις προτεραιότητες και την κατανομή του χρόνου μεταξύ σημαντικών και 
μη σημαντικών, επειγόντων και μη επειγόντων καταστάσεων, επιδρώντας αναλόγως, 
ευνοϊκά ή καταστροφικά, στην άσκηση της διοίκησης και στην αντιμετώπιση του 
εργασιακού άγχους. Βέβαια, οι συνήθειες αυτές καταδεικνύεται ότι επηρεάζονται, με 
τη σειρά τους, και από την ύπαρξη ή μη ειδικής γνώσης στη διαχείριση του χρόνου από 
τον διευθυντή και τους διδάσκοντες και από τον βαθμό στον οποίο το περιβάλλον της 
σχολικής μονάδας είναι ευνοϊκό. Καταληκτικά, διαπιστώνεται πως η σχολική μονάδα 
λειτουργεί ευέλικτα, ανταγωνιστικά και αποδοτικά όταν η διοίκηση θέτει σαφείς και 
οριοθετημένους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Τέλος, ο διευθυντής 
ως καθοδηγητής οφείλει να καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και να αναπτύσσει τη 
συνεργατικότητα. Ασφαλώς, στην επίτευξη όλων των παραπάνω σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει ο χρόνος, ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας 
από την εκπαιδευτική μονάδα.

Λέξεις-κλειδιά: Διαχείριση Χρόνου, Υποκειμενικοί Παράγοντες, Αντικειμενικοί 
Παράγοντες, Μέθοδοι Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους.

Τα Συστήματα Υποστήριξης του Νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού και ο 
Ρόλος τους στην Εκπαίδευση

Κεραμιδά Κωνσταντία και Καμαριώτου Μαρία

Ο εκπαιδευτικός είναι κοινά αποδεκτό και τεκμηριωμένο από τη διεθνή βιβλιογραφία 
ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται πως η ποιότητα της εκπαίδευσης 
συσχετίζεται με το ρόλο του εκπαιδευτικού και η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και μεγιστοποιείται 
με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία, στο πλαίσιο 
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άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής αναδύονται προτάσεις για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση δράσεων ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ένταξης νέων 
εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 
καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά τέσσερα συστήματα 
υποστήριξης του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, το συμβουλευτικό, το συναδελφικό, το 
αυτοπροσδιοριστικό καθώς και το σύστημα εμπειρογνωμόνων.
 Απώτεροι στόχοι των ανωτέρω συστημάτων αποτελούν, εκτός από τη 
βελτίωση της ποιότητας του νέου εκπαιδευτικού, η προσωπική και η επαγγελματική 
του ευημερία και η ομαλή μετάβαση του εκπαιδευτικού από το πανεπιστήμιο στη 
σχολική πραγματικότητα μέσω της υποστήριξής του σε προσωπικό, κοινωνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, μέσω των συστημάτων που προαναφέρθηκαν, 
πρωτίστως προωθείται η συλλογικότητα και η ομαδική εργασία και, δευτερευόντως, 
συντελείται η ένταξη του εκπαιδευτικού στη ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος, 
ενισχύεται η σχολική κουλτούρα και παρέχεται ανατροφοδότηση στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
 Η παρούσα εργασία προκειμένου να αναπτύξει και να τεκμηριώσει το ρόλο 
που διαδραματίζουν τα συστήματα υποστήριξης του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης βασίστηκε κυρίως στα ευρήματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. Στην παρούσα εργασία, στο πλαίσιο άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής αναδύονται προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος ένταξης νέων εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας. Πρόκειται για πρόγραμμα που θα αφουγκράζεται αφενός τις ανάγκες των 
νέων εκπαιδευτικών και, αφετέρου, τις ανησυχίες και το άγχος τους. Η υλοποίηση 
του ανωτέρω προγράμματος προϋποθέτει τον συγκερασμό καθώς και την αμοιβαία 
συνεργασία του συναδελφικού συστήματος, του συστήματος των εμπειρογνωμόνων, 
του συμβουλευτικού συστήματος και του αυτοπροσδιοριστικού συστήματος 
υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού. 
 Τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι: 1) η διαπίστωση 
πως η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας προϋποθέτει αφενός 
την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών από τους συμβούλους-μέντορες, τους 
συναδέλφους, τους εμπειρογνώμονες και, αφετέρου την εμπλοκή των εκπαιδευτικών 
στη λήψη αποφάσεων, και 2) η επιβεβαίωση πως η παροχή δυνατοτήτων στους νέους 
εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δίκτυα ανταλλαγής απόψεων με άλλους συναδέλφους 
τους συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, 
σημαίνουσα αξία για την επιτυχία των παραπάνω δράσεων έχουν τόσο η προσωπικότητα 
του εκάστοτε εκπαιδευτικού όσο και η αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. 

Λέξεις-κλειδιά: Προγράμματα Επαγγελματικής Ένταξης, Συστήματα Υποστήριξης 
Νέων Εκπαιδευτικών, Κουλτούρα Σχολικής Μονάδας, Χαρακτηριστικά 
Εκπαιδευτικών.

Ο σύγχρονος ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση αλλαγών στη 
σχολική μονάδα

Κολέρδα Σουλτάνα

Οι εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, επιστημονικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
αλλαγές που συντελούνται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν την 

εκπαιδευτική πολιτική που διαπερνά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο, 
προκειμένου να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις, προβαίνει σε προγραμματισμό 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, αλλαγών και καινοτομιών, έχοντας ως στόχο την 
κοινωνική ανάπτυξη. Τελικός αποδέκτης αυτών των αποφάσεων είναι η εκπαιδευτική 
μονάδα. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών προσαρμογής, στις ραγδαίες 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 Περιλήψεις EduPolicies 2014 55

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
Κ

Ο
ΙΝ

Ω
ΣΕ

ΙΣ

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

αλλαγές που συντελούνται στο (κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό) περιβάλλον 
των εκπαιδευτικών οργανισμών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και 
την αποτελεσματική λειτουργία τους, εκπορεύεται από την κυρίαρχη πεποίθηση 
ότι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, με την εισαγωγή και την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών αλλαγών, επιφέρει ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου. 
Αυτό με τη σειρά του, καθώς εφοδιάζει τους μαθητές με νέες και σύγχρονες γνώσεις και 
δεξιότητες, τους καθιστά παραγωγικότερα μέλη μιας εκσυγχρονιζόμενης κοινωνίας. 
Κατ’ επέκταση όσο αναπτύσσονται και αναβαθμίζονται τα μέλη μιας κοινωνίας, τόσο 
εκσυγχρονίζεται και αυτή στο σύνολό της. Έτσι μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
επιτυγχάνεται η πρόοδος και η ανάπτυξη της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Μπουραντάς: «παρότι κάθε αλλαγή δεν είναι πρόοδος, είναι αναμφισβήτητο ότι 
πρόοδος χωρίς αλλαγές δεν μπορεί να υπάρξει».
 Στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε, αφού πρώτα παρουσιάσουμε 
την έννοια της αλλαγής, διαχωρίζοντάς την από άλλες παρεμφερείς (καινοτομία, 
μεταρρύθμιση), να αναπτύξουμε τα στάδια και τις προϋποθέσεις, για την πετυχημένη 
εφαρμογή της, επισημαίνοντας ταυτόχρονα, με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τόσο 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όσο και το διοικητικό στυλ του διευθυντή, που 
τον καθιστούν αποτελεσματικό διαχειριστή και φορέα των αλλαγών που εισάγονται 
στην εκπαιδευτική μονάδα.
 Η σχολική μονάδα, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα, βρίσκεται σε σχέση 
αλληλεπίδρασης τόσο με το εσωτερικό (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.ά.) όσο και 
με το εξωτερικό της περιβάλλον (κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί, τεχνολογικοί 
παράγοντες, διάφοροι οργανισμοί, σύλλογοι κ.ά), με αποτέλεσμα να επηρεάζει και να 
επηρεάζεται από τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που συντελούνται σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, εξαιτίας των νέων επιστημονικών και 
τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και των εκάστοτε πολιτικοοικονομικών συγκυριών. 
Για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να επιβιώσει 
και να προοδεύσει, οφείλει να προβαίνει σε αλλαγές, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία. Βασικός 
ρυθμιστής και διαχειριστής αυτής της συνεχιζόμενης προσπάθειας, υλοποίησης 
αλλαγών, αναδεικνύεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος καλείται να τις 
διαχειριστεί αποτελεσματικά, υιοθετώντας το δυναμικό ρόλο του φορέα της αλλαγής, 
του καινοτόμου, του οραματιστή και του μετασχηματιστικού ηγέτη, εγκαταλείποντας 
το ρόλο του απλού διοικητικού, γραφειοκράτη.

Λέξεις-κλειδιά: Διεύθυνση, σχολική μονάδα, αλλαγή, βελτίωση.

Επικοινωνία Δημοτικού Σχολείου – Οικογένειας. Τάσεις και απόψεις 
των εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Αγρινίου

Κολοβός Χρήστος, Θωμά Ραλία και Κολοβού Μαρία

Στην εργασία αυτή διαπραγματευόμαστε το ζήτημα της επικοινωνίας που αναπτύσσει 
η ελληνική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους γονείς των παιδιών. 

Θεωρούμε ότι το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δυο θεσμικές περιοχές των οποίων 
η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ομαλή μετεξέλιξη του νέου ανθρώπου, την 
κοινωνικοποίησή του και την εν γένει πρόοδό του στο σχολείο. Αναμένουμε ότι και τα 
πρόσωπα που συγκεκριμενοποιούν αυτούς τους δύο θεσμούς, εκπαιδευτικοί και γονείς, 
θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και αμοιβαία ανατροφοδότηση, λειτουργώντας 
ως «συγκοινωνούντα δοχεία» εμπειριών και στόχων.
 Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επικοινωνία σχολείου- οικογένειας.
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 Για τη συλλογή των δεδομένων μας, μοιράστηκε προς συμπλήρωση ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς (διευθυντές/ντριες, δασκάλους/λες και 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της πόλης του 
Αγρινίου κατά το μήνα Απρίλιο του σχολικού έτους 2012-13 (Javeau, 2000 · Bell 1997: 
122). Έχοντας ως στόχο στην παρούσα έρευνα να απαντήσουμε τα διερευνητικά 
ερωτήματα, κρίναμε ως πιο κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση την ποσοτική 
ανάλυση. Η ποσοτική προσέγγιση βασίζεται στη μετάφραση θεωρητικών εννοιών 
σε εμπειρικά μετρήσιμα ποσοτικοποιημένα στοιχεία, έτσι ώστε να αναδεικνύονται 
εμπειρικές γενικεύσεις (Lazarsfeld και Rosenberg, 1955). Έτσι, η παρούσα έρευνα 
εντάσσεται από μεθοδολογική άποψη στις έρευνες επισκόπησης ή διερεύνησης πεδίου, 
εφόσον έγινε μόνο σε μια εκπαιδευτική περιοχή μιας πόλης (Cohen και Manion, 1994).
 Σύμφωνα με την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς 
μας διαπιστώνεται ότι στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο η ανάγκη για επικοινωνία 
και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και της οικογένειας των μαθητών 
έχει συνειδητοποιηθεί εκατέρωθεν. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στέκονται 
επιφυλακτικοί έναντι σε προοπτικές διεύρυνσης της επικοινωνίας και συνεργασίας 
του σχολείου με την οικογένεια, ενώ προκειμένου να διευκολύνουν τους γονείς να 
προσέλθουν στο σχολείο και να επικοινωνήσουν πιστεύουν ότι χρειάζεται και οι ίδιοι 
οι γονείς να καταβάλουν προσπάθεια για να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.
 Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πιστεύουν στην αναγκαιότητα της συνεργασίας 
ενώ η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους θεωρείται αναγκαία. Προτείνεται 
η πραγματοποίηση επιπλέον ερευνών όσον αφορά την επικοινωνία σχολείου – 
οικογένειας, ερευνώντας όμως αυτή τη φορά το θέμα από τη σκοπιά της οικογένειας 
και των γονέων.

Λέξεις-κλειδιά: Επικοινωνία, γονείς, εκπαιδευτικοί, δημοτικό σχολείο.

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: Μια πρόταση-πρόκληση στο 
ελληνικό εκπ/κό σύστημα

Κόμπος Κωνσταντίνος

Tα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) στην Ελλάδα δημιουργούνται με τους ν. 
3966/2011 και 4072/2012 και είναι 15ν/γεια, 15 δημοτικά, 15 γυμνάσια και 15 λύκεια. 

Λειτουργούν τρία χρόνια στην Ελλάδα και δημιουργούν καινοτομίες στο υπάρχον 
εκπαιδευτικό σύστημα.
 Σκοπός των ΠΠΣ είναι η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας 
παιδείας για όλους, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η υποστήριξη 
του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία 
ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της 
δημόσιας εκπαίδευσης, η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων 
και δημιουργικών δράσεων και προγραμμάτων, αξιολόγησης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων. 
 Τα ΠΠΣ με τη λειτουργία τους προσπαθούν να αναβαθμίσουν και να 
τροποποιήσουν το ρόλο των Πειραματικών Σχολείων που λειτουργούσαν με την 
υ.α 96/14-2-1995. Το κάθε σχολείο με τη λειτουργία του Επιστημονικού Εποπτικού 
Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του έχει αυτοτέλεια ως προς τη διαμόρφωση του Αναλυτικού 
Προγράμματος (Α.Π.) και εν μέρει του Ωρολογίου. Το ΕΠΕΣ έχει την ευθύνη του 
επιστημονικού και παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου. Εποπτεύουσα αρχή των ΠΠΣ 
είναι η επταμελής Διοικούσα Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων (ΔΕΕΠΠΣ) που ελέγχει τη λειτουργία τους και προωθεί και συντονίζει το 
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έργο τους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από τη λειτουργία των ΠΠΣ οι εκπ/κοί 
αιτούνται για 5ετή θητεία στα συγκεκριμένα σχολεία και επιλέγονται με αξιολόγηση 
από το ΕΠΕΣ του σχολείου και τη ΔΕΠΠΣ (υποβολή φακέλου προσόντων και 
συνέντευξη), αν και ο ν. 3966/2011 προβλέπει και διδακτική παρουσία και αξιολόγηση 
εκπ/κού εν ώρα διδασκαλίας. Το κάθε σχολείου προγραμματίζει τα εκπαιδευτικά 
κενά του για τα επόμενα σχολικά έτη και εφαρμόζεται τεχνική από το αγγλοσαξωνικό 
σύστημα στελέχωσης εκπ/κού προσωπικού. Λειτουργούν από τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου, με όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, για πρώτη φορά 
σε δημόσια σχολεία οι εκπαιδευτικοί όμιλοι μετά τη λήξη του πρωινού κύκλου 
μαθημάτων. Τα παιδιά από διαφορετικές ηλικίες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν 
σε ομάδες με αθλήματα (μπάσκετ. τένις, κ.ά), με ξένη λογοτεχνία (αγγλική, γερμανική 
κ.ά), εικαστικές τέχνες (Θέατρο, εικαστικά, φωτογραφία, κ.ά) αλλά και με γνωστικά 
αντικείμενα που δε διδάσκονται στο σχολείο (αστρονομία, σκάκι, αρχιτεκτονική κ.ά), 
όπως αυτή εφαρμόζεται και σε άλλα ευρωπαϊκά εκπ/κά συστήματα.
 Η λειτουργία των ΠΠΣ στοχεύει στη μεταφορά στη δημόσια εκπ/ση επιτυχημένων 
καινοτομιών που αναρτώνται στα διαδίκτυο μέσα από τις ιστοσελίδες των σχολείων ή 
τα blogs των μαθητών και εκπ/κών ή την επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ. 
Δυστυχώς όμως η αποκλειστική επιλογή των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση με 
εξετάσεις σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια αποτελεί μη ικανοποιητικό παράγοντα 
εφαρμογής καινοτομιών σε διδακτικές προσεγγίσεις. Η φοίτηση μαθητών με άριστες 
επιδόσεις και με υψηλό οικονομικό status, λόγω μεταφοράς, καθιστά μη εφαρμόσιμες 
τις διδακτικές προσεγγίσεις που υλοποιούνται στα ΠΠΣ και στα υπόλοιπα σχολεία.
 Η ελλιπής χρηματοδότηση των ΠΠΣ και οι ακατάλληλες υλικοτεχνικές 
υποδομές σε μερικά από αυτά, η μη υλοποίηση όλων των διατάξεων που προβλέπει 
ο ν. 3966/2011 και οι μη δημοκρατικές αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ που έρχονται σε 
αντίθεση με συνταγματικές ρυθμίσεις και προεδρικά διατάγματα δημιουργούν 
αρνητικό κλίμα σε πολλές κοινωνικές ομάδες (γονείς, εκπ/κούς κ.ά). Από την άλλη 
η προώθηση των κυβερνητικών προθέσεων για αξιολόγηση σχολικών μονάδων και 
εκπ/κών με διάφορες μεθόδους που είναι υποχρεωτική στα ΠΠΣ δίνει τη δυνατότητα 
στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) να παρουσιάζει την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
που προτείνει. Τα ΠΠΣ μετατρέπονται σε οχήματα επιβολής κυβερνητικών σχεδίων 
και για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία, χωρίς να έχουν την αυτοτέλεια εφαρμογής 
κυβερνητικών αποφάσεων. Η ύπαρξη θετικών συμπερασμάτων από την τρίχρονη 
λειτουργία των ΠΠΣ στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα για προώθηση καινοτομιών, 
όπως η λειτουργία των ομίλων η επιλογή εκπ/κού προσωπικού και οι αλλαγές στα Α.Π. 
και στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Τα αρνητικά όμως συμπεράσματα στο ίδιο χρονικό 
διάστημα αποτελούν ευκαιρία για προβληματισμό, επανασχεδίαση και λειτουργία των 
ΠΠΣ, αφού η εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσφοράς στον 
άνθρωπο.

Λέξεις-κλειδιά: Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία, Καινοτομίες, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι.

Συγκριτική μελέτη αναφορικά με τη διοικητική κατάρτιση των 
διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της περιοχής Πειραιά και του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κόντα Παρασκευή

Η εκπαίδευση αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και παρέχεται σε ειδικά 
ιδρύματα που καλούνται σχολεία. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

ανέδειξε την άμεση σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής διεύθυνσης και της σχολικής 
αποτελεσματικότητας (Edmonds, 1979 · Mortimore κ.ά, 1988 · Lezotte, 1992 · Fullan, 
2004 · Ingersoll, 2001 · Σαΐτη και Σαΐτης, 2012) και αναγνωρίζει την σχολική διεύθυνση 
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ως βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας και επιτυχίας του σχολείου. 
Για να πετύχουν στον κρίσιμο αυτό ρόλο τους, χρειάζεται τα διευθυντικά στελέχη να 
κατέχουν ορισμένες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες. Διερευνώντας τις στάσεις 
διευθυντικών στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταλήξει σε προτάσεις, 
τονίζοντας τη σημασία της διοικητικής κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης τους, 
στην επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Η συλλογή 
δεδομένων έγινε από 15-10-2013 έως και 15-12-2014 με την τεχνική του ανώνυμου 
ερωτηματολογίου το οποίο διακινήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 Βασικά ευρήματα:
1. Ως προς τις επιπλέον σπουδές των υποκειμένων, η έρευνα έδειξε ότι κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο: Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαίδευσης το 5,9% στον Πειραιά, 
5,4% στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

2. Σχετικά με τη διοικητική κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα της διοίκησης 
της εκπαίδευσης, κατά την διάρκεια των βασικών τους σπουδών, η έρευνα μας 
έδειξε ότι έξι στα δέκα διευθυντικά στελέχη και των δύο περιοχών δεν έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα σχολικής διοίκησης κατά τη διάρκεια των βασικών 
σπουδών τους.

3. Το 47,1% στον Πειραιά και το 38,4% στην Αιτωλοακαρνανία, των διευθυντικών 
στελεχών σχολικών μονάδων, δεν έχουν επιμορφωθεί σε θέματα διοικητικής 
κατάρτισης.

4. Ως προς την επίδραση της επαγγελματικής πληρότητας των διευθυντικών 
στελεχών στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων, 
η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών στον 
Πειραιά (84,9 %) και στην Αιτωλοακαρνανία (87,5%), δηλώνει πως η επαγγελματική 
πληρότητα του διευθυντή επηρεάζει «Πολύ έως Πάρα Πολύ» την αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου.

5. Ως προς τις γνώσεις/δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής/ντρια 
σχολικής μονάδας για να είναι αποτελεσματικός, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 
διευθυντικών στελεχών της περιοχής Πειραιά κατά σειρά κατάταξης είναι οι 
εξής: Επικοινωνιακές δεξιότητες, 82,4%, συναισθηματική νοημοσύνη 80,7%, 
επαγγελματική ικανότητα, 78,2% και εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση 
εκπαιδευτικών μονάδων 68,9%. Οι αντίστοιχες απαντήσεις από τα διευθυντικά 
στελέχη του νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι: 70,5%, 79,5%, 82,1% και 67,9%.

6. Διευθυντικά στελέχη του Πειραιά (62,3%) και Αιτωλοακαρνανίας (72,3%) δηλώνει 
ότι οι διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων πρέπει να προέρχονται από ειδικά 
Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών της Εκπαίδευσης.

 Η πλειονότητα των διεθυντικών στελεχών της έρευνας στερούνται κατάλληλης 
διοικητικής επιμόρφωσης γιατί δεν έχουν διδαχθεί συστηματικά μαθήματα σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης, η πλειονότητα 
των διευθυντικών στελεχών του δείγματός δηλώνει ότι: α) δε βοηθήθηκε από το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε για την αντιμετώπιση - επίλυση 
προβλημάτων του σχολείου και β) δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που 
τους παρέχει η πολιτεία πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, αλλά και κατά 
τη διάρκεια άσκησης του έργου.

Λέξεις-κλειδιά: Αποτελεσματικό σχολείο, Σχολική διεύθυνση, Διοικητικό στέλεχος, 
Διοικητική κατάρτιση.
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Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού ως μαθησιακό εργαλείο σε 
σχολικά δίκτυα – Μελέτη περίπτωσης

Κοτρέτσου Σταματία και Κοντογούρη Ευανθία

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, επηρεασμένα από τις διεθνείς τάσεις 
στην εκπαίδευση, δίνουν έμφαση στη μεθοδολογία που ενισχύει την 

ομαδοσυνεργατικότητα, την ανακαλυπτική μάθηση, την οικοδόμηση της γνώσης και 
τη διεπιστημονική προσέγγισή της. Παράλληλα, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
εισήχθησαν και οι καινοτόμες δράσεις και μεταξύ αυτών και η δημιουργία σχολικών 
δικτύων.
 Αν και τα σχολικά δίκτυα στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη αρκετά διαδεδομένα, 
στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα μεθοδολογικό εργαλείο (η συστηματική 
διερεύνηση του οποίου είναι περιορισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική), 
που ενσωματώνοντας μεθόδους και εργαλεία μάθησης σύμφωνα με τις νέες διεθνείς και 
ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές τάσεις, συντελεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της λειτουργίας των μαθητικών δικτύων.
 Σκοπός μας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός μεθοδολογικού εργαλείου 
που θα ενέπλεκε τους μαθητές διαφορετικών ηλικιών, σχολείων και περιοχών σε 
διαδικασίες συνεργασίας και ενεργούς μάθησης και ταυτόχρονα θα ήταν ιδιαίτερα 
ελκυστικό τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους μαθητές.
 Για ένα μαθητικό δίκτυο που δε λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως αλλά 
έχει ενσωματώσει βιωματικές δράσεις και εργαστήρια, σχεδιάσθηκε μια παραλλαγή 
ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού-περιπέτειας με τίτλο γνωστό σε μικρούς και μεγάλους 
ως «Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού». Μαθητές και καθηγητές χωρίσθηκαν σε 
ομάδες ανομοιογενούς σύνθεσης. Στη διαδικασία ενεπλάκησαν και τοπικοί φορείς, 
καθώς βασικό στοιχείο του εργαλείου που αναπτύχθηκε ήταν η έρευνα πεδίου. Κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν όλες οι αισθήσεις (όχι μόνον η όραση και η 
ακοή). Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή συμμετοχή ήταν η καλή συνεργασία μέσα 
στις ομάδες, η επιτυχής επιχειρηματολογία, η σύνθεση προϋπάρχουσων γνώσεων, η 
ανάλυση των δεδομένων και των ευρημάτων, η βιωματική μάθηση, η διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης και η τεκμηριωμένη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων στην ολομέλεια.
 Ως εργαλεία έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, συνέντευξη και η 
μέθοδος της παρατήρησης.
• Όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές και εκπαιδευτικοί) δραστηριοποιήθηκαν έντονα 

και με ενθουσιασμό σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού εισήλθαν 
σε διαδικασίες συνειρμού – ανάπλασης – προσθήκης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
οικοδομήθηκε σταδιακά η νέα γνώση πάνω στα θεμέλια της προηγούμενης, η 
οποία ήταν καλά εγκατεστημένη και οι μαθητές είχαν εύκολη την ανάκλησή της 
ακόμα και δύο χρόνια μετά. 

• Οι μαθητές απέκτησαν/ανέπτυξαν τεχνικές προσέγγισης της γνώσης, καθώς και 
τεχνικές ανάπτυξης επιχειρηματολογίας, ομαδοσυνεργατικότητας, συγκρότησης 
άποψης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, τα οποία ενέχουν το χαρακτήρα της 
ανατροφοδότησης. 

• Η διάδραση μεταξύ μαθητών, καθηγητών και φορέων επέφερε συμπληρωματικότητα 
στη γνώση.

• Το συγκεκριμένο μαθησιακό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα και 
ευχάριστα σε ένα ενεργό μαθητικό δίκτυο. 

• Εμπλέκει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε διαδικασίες αποτελεσματικής μάθησης. 
• Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και η επιτυχία του δεν εξαρτάται από 

κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Με αυτό το εργαλείο οι μαθητές καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες που είναι 
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ζητούμενες σε μια σύγχρονη κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, καθώς 
εμπλέκονται στη διαδικασία «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Λέξεις-κλειδιά: Μαθητικό δίκτυο, κρυμμένος θησαυρός, ομαδοσυνεργατική μάθηση, 
έρευνα πεδίου.

Παιδαγωγική Καθοδήγηση mentoring εκπαιδευτικών: ο 
αναστοχασμός ως εργαλείο του καθοδηγητή

Κουγιουμτζής Γεώργιος

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ενδεικτικά αποτελέσματα της πανελλήνιας 
ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων φιλολόγων σε επίπεδο 

καθοδήγησης/mentoring που ανέδειξαν σε πολύ υψηλό ποσοστό (~85%) το αίτημα 
για την ωφελιμότητα της εισαγωγής του θεσμού της καθοδήγησης/mentoring των 
νεοεισερχόμενων (καθώς επίσης και των πιο πεπειραμένων) εκπαιδευτικών. Στο 
πλαίσιο αυτής της ερευνητικής διαπίστωσης αρχικά γίνεται σύντομη αναφορά στη 
διαδικασία και στα αποτελέσματα της πανελλήνιας έρευνας, καθώς επίσης και στα 
βασικά μοντέλα καθοδήγησης/mentoring εκπαιδευτικών. Ακολούθως γίνεται πιο 
εκτεταμένη πραγμάτευση της έννοιας του αναστοχασμού ως επωφελούς εκπαιδευτικής 
πρακτικής και κυρίως δίδεται έμφαση στο μοντέλο καθοδήγησης που αξιοποιεί τον 
αναστοχασμό ως εργαλείο του μέντορα στη διαδικασία παροχής της παιδαγωγικής 
καθοδήγησης. Ειδικότερα, η όλη εστίαση επικεντρώνεται στο Μοντέλο του Καθοδηγητή 
ως Στοχαζόμενου Επαγγελματία (- Συμβούλου) (the Reflective Practitioner Model): 
Με βάση το μοντέλο αυτό υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία περιλαμβάνει αξίες και 
στάσεις/συμπεριφορές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αγνοούνται από τα μοντέλα που 
είναι προσανατολισμένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, επισημαίνεται 
ότι ο στοχασμός και η κριτική σκέψη είναι πολύτιμες διεργασίες/εργαλεία τα οποία 
αξιοποιούνται σε πολλές διαδικασίες εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Καθώς εκτιμάται 
ότι έχει αρχίσει να ωριμάζει σταδιακά το αίτημα για καθιέρωση του θεσμού της 
καθοδήγησης των διδασκόντων, είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση των εργαλείων 
της κριτικής σκέψης και του αναστοχασμού στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός βασικού 
μοντέλου παιδαγωγικής καθοδήγησης/mentoring εκπαιδευτικών.
Λέξεις-κλειδιά: Μοντέλα καθοδήγησης/mentoring εκπαιδευτικών, αναστοχασμός, 
αναστοχαστικές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Αξιολογώντας την καινοτομική εκπαιδευτική προσέγγιση 
διαδραστικών παιχνιδικών Kinems για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες σε σχολικά περιβάλλοντα

Κουράκλη Μαρία, Τσαρούχα Βασιλική, Τασιοπούλου Ματίνα, Μπούτα Χαρά, Ρετάλης 
Συμεών, Μπολουδάκης Μιχάλης και Αντωνοπούλου Αικατερίνη

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες προσπάθειες γίνονται αναφορικά με 
την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην ειδική αγωγή. Η πιο πρόσφατη 

τεχνολογική πρόταση αφορά στα ψηφιακά παιχνίδια με τεχνολογίες φυσικής 
αλληλεπίδρασης (natural user interaction technologies) και ειδικότερα τα ψηφιακά 
παιχνίδια που χρησιμοποιούν την κάμερα Microsoft Kinect. Έχοντας ως σύμμαχο τις 
τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής, η οποία ανιχνεύει τις κινήσεις του 
σώματος και τις χειρονομίες (gestures), έχουν ξεκινήσει να γίνονται έρευνες σχετικά 
με την αξιοποίηση της στο πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δεξιότητες των μαθητών με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες.



Περιλήψεις EduPolicies 2014 Περιλήψεις EduPolicies 2014 61

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
Κ

Ο
ΙΝ

Ω
ΣΕ

ΙΣ

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα πορίσματα 
μίας έρευνας η οποία στόχευε στο να διερευνηθεί και να μετρηθεί η μαθησιακή 
αποτελεσματικότητα και αποδεκτικότητα της τεχνολογικά καινοτομικής 
υποστηριζόμενης εκπαιδευτικής προσέγγισης Kinems, που βασίζεται σε πολυ-
αισθητηριακά παιχνίδια στο Kinect. Η προσέγγιση Kinems βοηθά παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσπραξία διάσπαση προσοχή 
και υπερκινητικότητα, αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, να βελτιώνουν 
δεξιότητές τους όπως οπτικο-κινητικό συντονισμό, μνήμη κ.ά. Η συγκεκριμένη έρευνα 
διενεργήθηκε στα τμήματα ένταξης δύο δημοτικών σχολείων.
 Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι: «Εάν και κατά πόσο η μαθησιακή 
προσέγγιση Kinems με τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια φυσικής 
αλληλεπίδρασης με την κάμερα Kinect, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
βελτιώνουν ανώτερες γνωστικές δεξιότητες και γνωστικές διεργασίες όπως τη 
ρέουσα νοημοσύνη, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και προσοχή, την οπτική αντίληψη και 
συμπερασματική σκέψη καθώς να εμπεδώνουν νέα γνωστικά αντικείμενα και έννοιες 
των πρώτων τάξεως του σχολείου ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν».
 Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν pre και post tests που 
βασίζονται στο «Ψυχομετρικό Κριτήριο Γνωστικής Επάρκειας για παιδιά και εφήβους» 
των Γωνίδα και Ιωσηφίδου (2008) για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 
γνωστικών διεργασιών. Επίσης, αξιοποιήθηκαν οι αυτόματες εκθέσεις επίδοσης σε 
κάθε παιχνίδι (παρατήρηση ποσοτικών δεδομένων), η νατουραλιστική παρατήρηση 
(παρατήρηση ποιοτικών δεδομένων) καθώς και οι συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς 
σχετικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, την απόκτηση δεξιοτήτων και την 
καλλιέργεια στάσεων. Τέλος, έγινε ανάλυση σχολίων των παιδιών και των γονέων. 
 Η ανάλυση των τεστ που δόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης έδειξε στατιστικώς σημαντική βελτίωση σε όλες τις επιμέρους γνωστικές 
διεργασίες που αξιολογήθηκαν. Επιπλέον βελτίωση φανερώνουν και οι αναλύσεις των 
αναφορών επίδοσης που καταγράφονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανά μελέτη 
περίπτωσης ως προς την κατάκτηση επιμέρους μαθησιακών και κινητικών στόχων. 
Τέλος η ανάλυση των σχολίων των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών 
κατέδειξαν την υψηλή αποδεκτικότητα της καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποίησης 
των ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης Kinems, τα οποία οδηγούν 
σε εμπεριστατωμένη άποψη ότι είναι χρήσιμο να εμπλουτιστούν οι τρέχουσες 
εκπαιδευτικές πρακτικές των τμημάτων ένταξης στα Ελληνικά σχολεία με τη νέα και 
καινοτόμα προσέγγιση Kinems, ώστε οι μαθητές που έχουν ποικίλες και ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες κατά τη φοίτησή τους 
στα τμήματα ένταξης.

Λέξεις-κλειδιά: Kinems, ειδική αγωγή, τμήμα ένταξης.

Τα χαρακτηριστικά του μουσικού παιχνιδιού στην προσχολική 
εκπαίδευση

Κουτσουπίδου Θεανώ

Το μουσικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας γενικότερης παιγνιώδους 
δραστηριότητας ή μία καθαυτή μουσική δραστηριότητα. Επιστημονικές έρευνες 

έχουν καταδείξει ότι το αυτοσχέδιο μουσικό παιχνίδι ενισχύεται όταν τα παιδιά έχουν 
προηγουμένως εξασφαλίσει συνθήκες ελεύθερου μαθησιακού περιβάλλοντος που 
τους προσφέρουν ποικιλία ερεθισμάτων. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού το 
μουσικό παιχνίδι εκδηλώνεται κυρίως μέσω της παραγωγής φωνητικών ήχων, του 
τραγουδιού και της κίνησης. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών 
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παρατηρούνται διάφορες φωνητικές και χορευτικές μορφές έκφρασης, όπως αυτοσχέδια 
τραγούδια, μουσικά παιχνίδια και αυτοσχέδιοι στίχοι σε γνωστές μελωδίες που συχνά 
συμπληρώνονται με χτυπήματα των χεριών και απλή χορογραφία. Το μουσικό παιχνίδι 
μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με χρήση βοηθητικών υλικών, όπως ηχογόνα αντικείμενα, 
μουσικά όργανα (κυρίως κρουστά), ηλεκτρονικά ή ψηφιακά εργαλεία. 
 Παρόλο που το παιχνίδι έχει ευρέως μελετηθεί ως προς το περιεχόμενο, τους 
τύπους και τα χαρακτηριστικά του, η έρευνα πάνω στο μουσικό παιχνίδι έχει κυρίως 
επικεντρωθεί στη διερεύνηση της φύσης του και των βασικών του μορφών έκφρασης. Η 
παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με σκοπό να εξερευνήσει το μουσικό παιχνίδι όπως αυτό 
αναπτύσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις αλληλεπιδράσεις παιδιών και παιδαγωγών. Η μελέτη έθεσε ερωτήματα 
σχετικά με τις απόψεις και τις στάσεις τόσο των παιδαγωγών όσο και των παιδιών όσον 
αφορά στο ρόλο και συμβολή τους στο μουσικό παιχνίδι, καθώς επίσης και σχετικά με 
την εφαρμογή δραστηριοτήτων μουσικού παιχνιδιού στη σχολική τάξη.
 Η πλειοψηφία των παιδιών στην Ελλάδα εγγράφονται σε παιδικούς σταθμούς 
στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Επομένως, για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας 
επιλέχθηκε το ηλικιακό φάσμα τεσσάρων έως πέντε ετών. Δώδεκα συνεντεύξεις με 
παιδαγωγούς και δώδεκα με παιδιά έλαβαν χώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν 
ή φοιτούσαν αντίστοιχα σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς κατά το διάστημα της 
έρευνας. Τα ερευνητικά δεδομένα των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκαν και 
έπειτα αναλύθηκαν υιοθετώντας ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Οι εφαρμογές τους 
μουσικού παιχνιδιού θα διερευνηθούν μέσα στους επόμενους μήνες σε παιδικούς 
σταθμούς με τη μέθοδο της παρατήρησης. 
 Η πλειοψηφία των παιδιών στην Ελλάδα εγγράφονται σε παιδικούς σταθμούς 
στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Επομένως, για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας 
επιλέχθηκε το ηλικιακό φάσμα τεσσάρων έως πέντε ετών. Δώδεκα συνεντεύξεις με 
παιδαγωγούς και δώδεκα με παιδιά έλαβαν χώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν 
ή φοιτούσαν αντίστοιχα σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς κατά το διάστημα της 
έρευνας. Τα ερευνητικά δεδομένα των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκαν και 
έπειτα αναλύθηκαν υιοθετώντας ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης. Οι εφαρμογές τους 
μουσικού παιχνιδιού θα διερευνηθούν μέσα στους επόμενους μήνες σε παιδικούς 
σταθμούς με τη μέθοδο της παρατήρησης. 
 Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εμπλουτίσει την υφιστάμενη βιβλιογραφία 
ως προς κάποιες αποτελεσματικές προσεγγίσεις και πρακτικές που μπορούν να 
υιοθετηθούν από τους παιδαγωγούς στα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για τους ασκούντες εκπαιδευτική πολιτική, δεδομένων μάλιστα και των κρίσιμων 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 
και οι οποίες δε λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες 
των παιδιών.

Λέξεις-κλειδιά: Μουσικό παιχνίδι, μουσικά όργανα, προσχολική εκπαίδευση.

Εκπαιδευτική Πολιτική και διδακτική πράξη: διδασκαλία της 
ιστορίας εντός και εκτός της σχολικής τάξης

Κυριακοπούλου Βασιλική

Η διδασκαλία της ιστορίας αποτελεί θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στο πέρασμα 
των χρόνων. Οι τρόποι διδασκαλίας καθώς και η αξιολόγηση των μαθητών έχουν 

βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής τόσο από την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, 
όσο και από γονείς και μαθητές.
 Σκοπός: Να εκτιμηθεί η συμβολή της μουσειοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης 
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στην διδασκαλία της ιστορίας (συγκεκριμένα της Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού) καθώς και η 
συμβολή στοιχείων της βρετανικής εκπαιδευτικής πολιτικής (όπως αυτή καθορίζεται 
σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών) στην διδακτική πράξη.
 Μεθοδολογία: Η εισήγηση θα εστιάσει στα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται 
για τη διδασκαλία της ιστορίας καθώς και στους τρόπους αξιολόγησης. Ειδικότερα 
αναφέρεται στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας σε παιδιά ηλικίας 9-10 ετών 
και της νεότερης ελληνικής ιστορίας σε παιδιά 10-11 ετών που είναι ελληνόφωνα και 
ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας, ενώ για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα ακολουθούν το βρετανικό πρόγραμμα 
σπουδών.
Θα διερευνηθούν η διδακτική προσέγγιση, τα διδακτικά μέσα, τα βασικά προβλήματα 
που προκύπτουν από σχολικά εγχειρίδια που δεν λαμβάνουν υπόψη το γνωστικό 
υπόβαθρο των μαθητών, αλλά και τρόποι αξιολόγησης που στοχεύουν στη κατανόηση, 
στη μάθηση και στην κριτική σκέψη, σε αντίθεση προς τον προσανατολισμό στην 
απομνημόνευση πληροφοριών. Με τη βοήθεια εμπειρικών μεθόδων (μέσα από 
απαντήσεις μαθητών σε ερωτηματολόγια και συζητήσεις) θα προβληθούν τρόποι που 
συνέβαλαν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων και στη μορφοποίηση της ‘νέας’ 
γνώσης που έλαβαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 Βασικά ευρήματα:
• Ο ρόλος των μουσειακών επισκέψεων είναι καθοριστικός για τη διδασκαλία της 

ιστορίας, ιδίως όταν οι επισκέψεις αυτές σχετίζονται με συγκεκριμένες ενότητες 
που έχουν διδαχθεί ή πρόκειται να διδαχτούν στη σχολική τάξη, συνοδεύονται 
από σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπλέκουν τους μαθητές σε 
μια διαδικασία αναζήτησης, η οποία λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη γνώση 
και εμπειρία τους, αλλά και τη φύση των μουσειακών αντικειμένων ως φορέων 
πολλαπλών κοινωνικών συμφραζομένων. 

• Η σύνδεση της διδασκαλίας της ιστορίας με άλλα μαθήματα, όπως η γεωγραφία, η 
γλώσσα, η τέχνη ή ακόμη και η γυμναστική (π.χ. στην περίπτωση της διδασκαλίας 
της θεματικής των Ολυμπιακών Αγώνων) δίνει τη δυνατότητα από τη μια πλευρά 
στον εκπαιδευτικό να αναζητήσει νέα εκπαιδευτικά μέσα και να σχεδιάσει 
καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και από την άλλη πλευρά στους 
μαθητές να συνειδητοποιήσουν την πολύπλευρη φύση της σχολικής γνώσης.

 Συμπεράσματα συζήτηση: Απώτερος σκοπός της εισήγησης είναι να καταδείξει 
πώς μικρές παρεμβάσεις στη διδασκαλία της ιστορίας που γίνονται αποδεκτές από 
τους εκπαιδευτικούς μπορούν να αλλάξουν σταδιακά την εκπαιδευτική πολιτική, και 
πώς –αντίστροφα- νέες εκπαιδευτικές πολιτικές σε θεωρητικό επίπεδο αδυνατούν 
να αλλάξουν το σκηνικό της εκπαίδευσης όταν δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες 
αλλαγές στη διδακτική πράξη.

Λέξεις-κλειδιά: Ιστορία, μουσειοπαιδαγωγική, βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η θέση του τραγουδιού στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για την Ά  
και Β΄ Δημοτικού

Κωνσταντακοπούλου Αγγελική

Στο τραγούδι ανταμώνονται οι δυο σημαντικότεροι κώδικες επικοινωνίας του 
ανθρώπου, η Γλώσσα και η Μουσική. Είναι όχημα Πολιτισμού μέσα στον Χρόνο, ενώ 

τις εγγενείς συνάφειες των δυο κωδίκων δείχνουν οι επιστήμες της νευροφυσιολογίας, 
της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της εθνομουσικολογίας και της μουσικοπαιδαγωγικής. 
Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και ερευνητικά η ευεργετική χρήση του ως 
εκπαιδευτικού υλικού ή εργαλείου, προκειμένου να λειτουργήσει προληπτικά ή 
θεραπευτικά στην ανάγνωση, την φωνολογική ενημερότητα και την προφορά, 
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στην υποβοήθηση της μνήμης σειρών και ορολογιών, την αίσθηση ομαδικότητας και 
συμμετοχής, τη δημιουργία κινήτρων και ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη, κ.ά.
 Σκοπός: H διερεύνηση της θέσης του τραγουδιού στα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών (Ν.Π.Σ.).
 Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα εξέτασε ποιοτικά τη θέση του τραγουδιού 
στα Ν.Π.Σ. των δυο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, σε σχέση με τα αντίστοιχα 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ όλων των μαθημάτων και τις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
τάσεις. 
 Βασικά ευρήματα: Τα ευρήματα δείχνουν πως υπάρχει μια τάση αξιοποίησης 
του τραγουδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
ως μητρικής αλλά και ως ξένης, στη διδασκαλία των Αγγλικών στην Ά  δημοτικού, ενώ 
γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελοποιημένη ποίηση και τη διαχρονική σχέση της ποίησης 
με το τραγούδι. Αναγνωρίζεται επίσης η φύση του ως πολυτροπικό κείμενο, ικανό να 
ασκήσει τους μαθητές σε νέους γραμματισμούς αξιοποιώντας την ενεργοποίηση του 
πολυ-νοητικού δυναμικού των μαθητών (πολλαπλή νοημοσύνη). Το τραγούδι ως υλικό 
ή εργαλείο δεν εμπλέκεται στα Ν.Π.Σ. των υπολοίπων μαθημάτων, πέραν της Γλώσσας 
και της Μουσικής.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Kαθώς τα Ν.Π.Σ. δίνουν μια ελευθερία επιλογής 
κειμένων, και δη πολυτροπικών, όπως τα τραγούδια, για την στοχευμένη αξιοποίησή 
τους στις σύνθετες νοητικές και πολιτισμικές τάξεις που δημιουργούνται, γεννιέται 
η αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης των δασκάλων ως προς το ρόλο της μουσικής 
γενικότερα και του τραγουδιού ειδικότερα, στη διδασκαλία και των μη μουσικών 
μαθημάτων, ιδιαίτερα στην πρώτη σχολική ηλικία και η δημιουργία και αξιοποίηση 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Η ενσωμάτωσή των τραγουδιών ως υλικό και 
εργαλείο κατά περίπτωση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο ως προς τις διδακτικές 
και μαθησιακές ανάγκες και αντικείμενα όσο και ως προς την ανάπτυξη ευχάριστου 
κλίματος, κινήτρων και πολιτισμικής ευαισθητοποίησης.

Λέξεις-κλειδιά: Τραγούδι, Νέα Προγράμματα Σπουδών, Δημοτική Εκπαίδευση, 
Πρώτη σχολική ηλικία.

•
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Ο Θεσμός του Συμβούλου-Καθηγητή στο Δημόσιο Γενικό Λύκειο

Λάζου – Μπαλτά Καλυψώ

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση εισάγει την Ατομική Συμβουλευτική και τη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στο Δημόσιο Γενικό Λύκειο, σύμφωνα με την 

κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. Συνιστά 
καινοτομία μικροεπιπέδου με στόχο την εξέλιξή της σε καινοτομία τοπικής εμβέλειας. 
Συγκεκριμένα εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου-Καθηγητή στο Δημόσιο Γενικό 
Λύκειο, μέσω της συντονισμένης εκπόνησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 
με κοινή θεματική, πρόγραμμα σπουδών και στόχους, ενιαύσιας διάρκειας, σταθερά 
επαναλαμβανόμενων κάθε χρόνο. Σύμβουλος- Καθηγητής είναι ο εκπαιδευτικός-
εμψυχωτής, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει 15-20 μαθητές, που προσέρχονται 
εθελοντικά στη συγκεκριμένη δράση. Ο Σύμβουλος- Καθηγητής συνδυάζει 
στον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ρόλο χαρακτηριστικά του Συμβούλου- 
Καθηγητή (Counsellor) και του Ακαδημαϊκού Καθοδηγητή (Tutor). Χάρη στην 
εφαρμογή της Διαλεκτικής Συμβουλευτικής επικουρείται από κάποιον εξωτερικό 
Συνεργάτη-Ενισχυτή, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στη Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας ή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η επιτυχής λειτουργία του Θεσμού 
συνιστά ταυτόχρονα κι επιτυχή πρακτική της σχολικής μονάδας για αυτορρύθμιση και 
αυτονομία. 
 Η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται ολιστικά, δηλαδή τα προγράμματα 
Συμβουλευτικής εκπονούνται από καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι είτε 
έχουν εξειδικευτεί στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, είτε έχουν επιμορφωθεί σ’ αυτή 
από κάποιο συνάδελφό τους, ο οποίος λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής στο πλαίσιο 
της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Βρίσκει εφαρμογή στο επίπεδο της μη βασικής, 
σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτονται σε πρώτη φάση 
οι ανάγκες των μαθητών και μαθητριών της Α Τάξης Γενικού Λυκείου με πρόθεση 
επέκτασης του μακροπρόθεσμα και στις δύο επόμενες λυκειακές τάξεις. Σχεδιάζει 
αδρομερώς το περιεχόμενο σπουδών των εν λόγω προγραμμάτων και την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ στη διδακτική τους. Επιτρέπει μακροπρόθεσμα με καθηγητική καθοδήγηση 
την παροχή Συμβουλευτικής από Συμβούλους- Μαθητές, (κατ’ αναλογία της μαθητικής 
Διαμεσολάβησης). Έμφαση δίνεται στη σύνταξη του προσωπικού φακέλου (portfolio) 
του μαθητή, ο οποίος αποτελεί αφετηρία αξιολόγησης και σχεδιασμού κάθε μορφής 
συμπαράστασης προς αυτόν. 
 Καλλιεργείται η δημιουργικότητα μέσω της πιλοτικής εφαρμογής συνεργατικών 
καινοτόμων δράσεων και προωθείται η έρευνα δράσης για τη βελτιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η παρούσα 
πρόταση διακονεί, όχι μόνο τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, αλλά και την ατομική 
Συμβουλευτική, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση και την πρόληψη ατομικών και 
συλλογικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, αλλά κυρίως την ομαλή ανάπτυξη 
του εφήβου, την αυτοαντίληψη, την αυτοσυνείδησή του, την καλλιέργεια της θετικής 
αυτοεικόνας του, με στόχο την προσωπική κι επαγγελματική του αυτοπραγμάτωση 
αφενός κι αφετέρου την ομαλή του κοινωνικοποίηση. Αποτελεί αφετηρία 
διεπιστημονικής διδασκαλίας κάποιων από τα υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα, 
με στόχο την ένταξη της Συμβουλευτικής στην τυπική εκπαίδευση (π.χ. Δημιουργία 
αυτόνομης ενότητας με θεματικό κέντρο τη λογοτεχνία της εφηβείας, στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Λυκείου). Τέλος με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ προτείνεται η δημιουργία δικτύου σχολικών μονάδων, οι οποίες συντονισμένα 
διακονούν τη Συμβουλευτική Επαγγέλματος και τη Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
 Αναγκαία η εφαρμογή της Συμβουλευτικής στο δημόσιο Γενικό Λύκειο, μέσα 
από την εφαρμογή της σχολικής καινοτομίας, ώστε να συμβάλει στην προσωπική 
ανάπτυξη των εφήβων αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Λέξεις-κλειδιά: Σύμβουλος – Καθηγητής, Διαλεκτική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας, Συντονισμένα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.
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Πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο στην Α/θμια και Β/θμια 
εκπαίδευση. Ο ρόλος του διευθυντή

Λαπούσης Γεώργιος, Πέτσιου Ελισάβετ και Μπόλιας Κωνσταντίνος

Η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία χαρακτηρίζει τις κοινωνίες στις περισσότερες 
χώρες και την Ελλάδα, ενώ οι πολυπολιτισμικές τάξεις αποτελούν κανόνα της 

σχολικής πραγματικότητας. Η συνύπαρξη γηγενών και αλλοδαπών μαθητών, προβάλλει 
ως ζητούμενο, για την μείωση της έξαρσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Στην 
προσπάθεια επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός. 
 Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης των διευθυντών 
στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας, σε 
μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης 
 Στην έρευνα συμμετείχαν 111 στελέχη (60 διευθυντές, 51 υποδιευθυντές), από 
56 δημοτικά, 31 γυμνάσια και 24 λύκεια. Η επιλογή έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας 
δειγματοληψίας, με μέσο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις 
ήταν διαβαθμισμένες σε 5-βαθμια κλίμακα τύπου Likert. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελούνταν από ενότητες με ερωτήσεις α) πραγματολογικού χαρακτήρα, β) 
συμμετοχής σε διαπολιτισμικά προγράμματα, γ) είδη προβλημάτων και τρόποι επίλυσης 
δ) σχέσεις διευθυντών, μαθητών, γονέων, ε) σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και «ξένων», στ) 
αντιλήψεις της πολυπολιτισμικότητας. Χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική 
ανάλυση με περιστροφή (Principal Component analysis with VARIMAX rotation) 
και εφαρμόσθηκε ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA) για τη 
διαπίστωση διαφορών μεταξύ των κατηγοριών των παραγόντων και τέλος (Scheffe 
post-hoc), για τη διερεύνηση των επιμέρους διαφορών. 
 Η ανάλυση έδειξε 5 παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας, 
που ονομαστήκαν α) διαχείριση προβλημάτων β) συνεργασία γ) συμπεριφορά και 
επικοινωνία δ) σχέσεις μαθητών ε) αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα και 
εξηγούσαν το 50,43% της διακύμανσης. Σημαντικές διαφορές βρεθήκαν με την 
ανάλυση διακύμανσης ANOVA, η κατεύθυνση σπουδών και η διαχείριση προβλημάτων 
F(1,57)= 7,32 p=.009. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης διαφορές βρεθήκαν α) στο 
επίπεδο εκπαίδευσης και στον παράγοντα συμπεριφορά και επικοινωνία F(1,110)= 
4,51 p=.036, β) στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον παράγοντα «σχέσεις μαθητών» 
F(1,110)= 9,89 p=.002, γ) στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον παράγοντα «αντιλήψεις 
για την πολυπολιτισμικότητα» F(1,110)= 4,48 p=.036. Ως προς τη θέση ευθύνης 
διαφορές βρέθηκαν μεταξύ της θέσης ευθύνης και του παράγοντα αντιλήψεις για την 
πολυπολιτισμικότητα F(1,110)= 7,41 p=.007. Τέλος, ως προς την κατοχή θέσης ευθύνης σε 
(δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς τη συμπεριφορά 
και την επικοινωνία F(1,110)= 3,17 p=.046 και ως προς τις σχέσεις μαθητών F(1,110)= 
5,67 p=.005.
 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι διευθυντές με θετική κατεύθυνση σπουδών δεν 
εμπλέκουν τους γονείς στην διαδικασία της επίλυσης των προβλημάτων. Ο διευθυντής 
του δημοτικού σε σύγκριση με τον διευθυντή του λυκείου, αντιμετωπίζει διαφορετικά 
τα προβλήματα που σχετίζονται με την συνύπαρξη, τις δύσκολες σχέσεις των μαθητών, 
τις εντάσεις, τις συγκρούσεις. Διαφορετική θέση λαμβάνουν οι διευθυντές σχετικά 
με την διαφορετικότητα των πολιτιστικών άξιων, τον σεβασμό, την πολιτισμική 
ετερότητα στο λύκειο, επειδή το περιβάλλον του λυκείου, είναι ένα περιβάλλον εξ 
ορισμού συνδεδεμένο με πολυσύνθετες σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, 
σε σχέση με το δημοτικό σχολείο όπου οι συνθήκες είναι περισσότερο ελεγχόμενες, 
πιο απλοποιημένες. Συμπερασματικά η διοίκηση ενός πολυπολιτισμικού σχολείου 
παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αξίζει πιο συστηματικής προσοχής, ερευνητικά 
και από την πολιτεία. Ο ρόλος του διευθυντή για την οικοδόμηση σχέσεων μαθητών 
από διαφορικά περιβάλλοντα, προς όφελος των ιδίων αλλά και της εκπαίδευσης είναι 
εξαιρετικά σημαντικός. 

Λέξεις-κλειδιά: Διευθυντής, διοίκηση, εκπαίδευση, ετερότητα, πολυπολιτισμικότητα.
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Δια βίου μάθηση και μουσική εκπαίδευση ενηλίκων στα ξύλινα 
πνευστά μουσικά όργανα

Λειβαδίτη Σοφία

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων τονίζει την ανάγκη 
συνεργασίας των κρατών μελών στις πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων, 

με σκοπό να εστιάσουν τις δράσεις τους στην υλοποίηση της δια βίου μάθησης και 
στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η εργασία μελετά τις απόψεις των 
καθηγητών μουσικής στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα για τη βελτίωση της 
μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και 
επιμόρφωσης.
 Σκοπός της έρευνας είναι η σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη βελτίωση της ποιότητας της μουσικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. 
 Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Η 
συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης. Τα 
υποκείμενα της έρευνας ήταν εκπαιδευτές ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά 
όργανα. 
 Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τα βασικά ευρήματα αναφέρονται 
σε δύο θεματικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα σχετίζεται με το πώς οι καθηγητές μουσικής 
διατυπώνουν τις απόψεις τους ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό, 
το σχεδιασμό και τη βελτίωση της μουσικής εκπαίδευσης και η δεύτερη ως προς τους 
μαθητές και ειδικότερα για τους λόγους που οι ενήλικες μαθαίνουν μουσική, για τα 
εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
 Η ενασχόληση με το ξύλινο πνευστό έχει θετικές επιδράσεις στην ψυχολογία, 
λόγω των μεγάλων διαφραγματικών αναπνοών για την παραγωγή ήχου. Οι εκπαιδευτές 
μουσικής προσφέρουν στους ενήλικες μαθητές τους μια διέξοδο από τα προβλήματά 
τους και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν βρεθεί σε 
μελέτες ενηλίκων που συμμετέχουν σε χορωδίες (Bailey και Davidson, 2002· 2003· 
Irish, 1993), σε οπερατικές ερασιτεχνικές ομάδες (Pitts, 2004), σε μουσικά σύνολα 
(Bowers, 1998 · Darrow κ.ά, 1994· Leitner, 1982) και σε ενήλικες που ασχολούνται με 
τη μουσική γενικότερα (Coffman και Adamek, 1999· Vanderark κ.ά, 1983· Wise κ.ά, 
1992· Kahn, 1998· Kokatsaki, 2007). 
  Η διδασκαλία της μουσικής στους ενήλικες στην Ελλάδα, δε διαφοροποιείται 
από τη διδασκαλία των ανηλίκων. Οι ιδιαιτερότητες του ενήλικα αντιμετωπίζονται 
με βάση την εμπειρία και την εφευρετικότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού και δεν 
υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στο οποίο 
χρειάζεται να βασιστούν για να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία της μουσικής 
στον ενήλικα. Τα οφέλη από τη μουσική εκπαίδευση των ενηλίκων είναι ποικίλα, 
αλλά κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση των καθηγητών μουσικής στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, για να μπορέσουν να μειωθούν τα μουσικά και μη μουσικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι ενήλικες κατά την εκμάθηση του μουσικού οργάνου, δίνοντας 
βαρύτητα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ενήλικα εκπαιδευόμενου με βάση τις αρχές της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999· Knowles, 1998· Κόκκος, 2005). 
 Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική, μη τυπική εκπαίδευση και την 
άτυπη μάθηση. Ο ενήλικος θα επιλέξει το είδος της μουσικής εκπαίδευσης ή μάθησης 
που προτιμάει και χρειάζεται να γίνουν προτάσεις για τον κατάλληλο σχεδιασμό τους 
με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Λέξεις-κλειδιά: Ξύλινα πνευστά, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτές μουσικής.
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Οι ιστορίες ζωής (βιογραφική έρευνα) ως μία εναλλακτική 
ερευνητική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση στις Τέχνες

Μαγαλιού Μαρία

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 η έρευνα στο χώρο των επιστημών της αγωγής είχε 
υποτιμήσει τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης και των προσωπικών 

ιστοριών των εκπαιδευτικών, γεγονός που είχε οδηγήσει στην αντίληψή τους ως 
απρόσωπων, αχρονικών και ουδέτερων υποκειμένων. Η υιοθέτησή της μεθόδου 
των ιστοριών ζωής από την εκπαιδευτική έρευνα έφερε τη φωνή των ίδιων των 
εκπαιδευτικών στο προσκήνιο του στοχασμού σχετικά με την εκπαίδευση. Οι 
ιστορίες ζωής έχουν πολλά να προσφέρουν στην εκπαιδευτική έρευνα. Μπορούν 
να αναδείξουν τρόπους με τους οποίους οι εμπειρίες από την ίδια τη ζωή και την 
καριέρα τους διαμορφώνουν την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία. 
Επιπλέον, παρέχουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ευρύτερο 
πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η παιδαγωγική πράξη, «τοποθετώντας» τις ζωές 
των εκπαιδευτικών στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον της εποχής τους. 
Παρά τα εμφανή της πλεονεκτήματα, το κύρος των ιστοριών ζωής ως ερευνητικής 
μεθόδου έχει αμφισβητηθεί από τη θετικιστική παράδοση. Η μελέτη της ζωής και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αποκαλύπτει κοινά μοτίβα, αλλά και 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών 
εκπαιδευτικών βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων. Το κύρος του αντικειμένου 
που διδάσκει ο εκπαιδευτικός φαίνεται να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την καριέρα 
του και ιδιαίτερα τη στάση του απέναντι σε αντίξοες επαγγελματικές συνθήκες. Ένα 
ιδιαίτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τις ιστορίες ζωής των εκπαιδευτικών έχει 
ασχοληθεί με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις 
Τέχνες. Οι συγκεκριμένες έρευνες υπογραμμίζουν την επίδραση του χαμηλού κύρους 
των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων στις εκπαιδευτικές επιλογές των διδασκόντων, 
καθώς και την επαγγελματική απογοήτευση και απομόνωση που βιώνουν ως απόρροια 
αυτής της περιθωριοποίησης. Εντούτοις, οι φυσικές και συναισθηματικές απαιτήσεις 
της διδασκαλίας των Τεχνών φαίνεται να αντισταθμίζονται από την αξιοσημείωτη 
προσωπική ικανοποίηση που οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν, καθώς η προσωπική τους 
καλλιτεχνική ταυτότητα αντανακλάται στη δουλειά τους ως εκπαιδευτικών. 
 Η συγκεκριμένη εισήγηση στοχεύει στην παρουσίαση των ιστοριών ζωής 
ως μιας ερευνητικής μεθόδου, η οποία μπορεί να αναδείξει τον εκπαιδευτικό ως τον 
πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως τον πιο σημαντικό παράγοντα 
επιτυχίας κάθε προσπάθειας για εκπαιδευτική αλλαγή. Επίσης αποσκοπεί στην 
επισήμανση κοινών στοιχείων στις ιστορίες ζωής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
τα γνωστικά αντικείμενα των Τεχνών, τα οποία και διαφοροποιούν τα μοτίβα της 
καριέρας τους από τα αντίστοιχα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν «ακαδημαϊκά 
αντικείμενα». 
 Ο στοχασμός των εκπαιδευτικών σχετικά με τις εμπειρίες της ζωής τους 
μπορεί να αναδειχθεί σε ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο για την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν απλά το αναλυτικό πρόγραμμα. Το 
αναπτύσσουν, το ερμηνεύουν και το επανερμηνεύουν. Στην πράξη είναι εκείνοι που 
το καθιερώνουν ή το αποδυναμώνουν. Η εσωτερική ματιά στον εαυτό τους μπορεί να 
βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς των γνωστικών 
αντικειμένων που σχετίζονται με τις Τέχνες να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν το 
ρόλο τους ως έναν πολύ πιο πολυδιάστατο ρόλο από αυτόν ενός «επαγγελματία» ή ενός 
«διεκπεραιωτή». Μπορεί να τους μετατρέψει σε κριτικούς ερευνητές, που αξιοποιούν 
τη βαθειά κατανόηση της πραγματικότητας της διδασκαλίας στη διαρκή τους επιδίωξη 
για μια καλύτερη εκπαίδευση σε μια καλύτερη κοινωνία.   
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Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική έρευνα, ποιοτική έρευνα, ιστορίες ζωής (βιογραφική 
έρευνα), εκπαιδευτική πολιτική για τις Τέχνες, επαγγελματικές ταυτότητες των 
εκπαιδευτικών των Τεχνών.

Η παρώθηση των εκπαιδευτικών ως παράγοντας του 
αποτελεσματικού σχολείου: Ερευνητική μελέτη για τις απόψεις 
εκπαιδευτικών και διευθυντών

Μαθιουδάκη Μαρία

Ένα από τα βασικά εφόδια του ηγετικού στελέχους ενός οργανισμού είναι η 
ικανότητα του να παρωθεί και να κινητοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο το 

ανθρώπινο δυναμικό που διοικεί έτσι ώστε να αναλαμβάνουν δράση και πρωτοβουλίες 
που προσανατολίζονται στους στόχους που έχουν τεθεί.
 Σκοπός: Τα Ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα παρακάτω:
• Οι παράγοντες της παρώθησης είναι σημαντικοί για τους εκπαιδευτικούς;
• Το φύλο και η ηλικία έχουν συνάφεια με τους παράγοντες παρώθησης;
• Οι διευθυντές θεωρούν την παρώθηση σημαντική για τους εκπαιδευτικούς;
 Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη σε 6 Σχολεία της Αττικής και της Κρήτης. 
Συνολικά απάντησαν 61 εκπαιδευτικοί και 22 διευθυντές σχολείων. Η έρευνα 
έγινε κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2013-Μάιος 2013. Οι εκπαιδευτικοί 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο παρώθησης του διευθυντή. Το συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο του Πασιαρδή και Ορφανού (1999). 
Το ίδιο ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο δόθηκε και στους διευθυντές των Σχολικών 
Μονάδων. Τα δύο ερωτηματολόγια περιέχουν ερωτήσεις με κλίμακα Likert. Κάθε 
πρόταση αποδίδει έναν παράγοντα της παρώθησης και ο εκπαιδευτικός απαντά κατά 
πόσο επιθυμεί ή όχι να έχει τη συγκεκριμένη αυτή συμπεριφορά από το διευθυντή του.
Διερευνήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες της παρώθησης:
1. Αυτονομία
2. Αναγνώριση από το διευθυντή
3. Επικοινωνία 
4. Διαμόρφωση καλού κλίματος στη σχολική μονάδα
5. Παροχή οδηγιών
6. Προώθηση ποιότητας στη σχολική μονάδα
7. Διερεύνηση αναγκών από το διευθυντή
8. Συμμετοχικότητα των εκπαιδευτικών
 Βασικά ευρήματα: Στα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται 
η τάση να επιδιώκουν την παρώθηση από το διευθυντή και είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένα ποσοστό 82% από αυτούς συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ ότι η παρώθηση 
του διευθυντή ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη από τους διευθυντές, οι οποίοι επίσης φαίνεται να συμφωνούν σε πολύ μεγάλα 
ποσοστά ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της παρώθησης για το αυτοσυναίσθημα των 
εκπαιδευτικών. 
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Σημείο προβληματισμού αποτέλεσαν τα ποσοστά 
των διευθυντών στις διάφορες μορφές παρώθησης. Σε πολλές από αυτές ήταν χαμηλά 
και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη συμμετοχικότητα στην οποία οι διευθυντές 
φαίνεται να παρουσιάζουν αμφιθυμία, δίνοντας ένα ποσοστό 36,4 στο «ούτε συμφωνώ, 
ούτε διαφωνώ». Το ερώτημα, το οποίο προκύπτει είναι για ποιο λόγο οι διευθυντές 
ενώ αναγνωρίζουν την ανάγκη της παρώθησης των εκπαιδευτικών, τείνουν να 
αμφισβητούν τη σημαντικότητα των δύο αυτών ενεργειών (συμμετοχικότητα-
διερεύνηση αναγκών εκπαιδευτικών). Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι 
οι διευθυντές δεν έχουν ακόμα την απαιτούμενη γνώση ώστε να συνειδητοποιήσουν 
την αλλαγή που θα επιφέρουν οι ενέργειες αυτές στην αποτελεσματικότητα της 
εργασίας των εκπαιδευτικών αλλά και στο κλίμα της σχολικής μονάδας. Αλλά 
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ακόμα και οι διευθυντές που έχουν το γνωστικό υπόβαθρο, ίσως αντιμετωπίζουν μια 
δυστοκία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα πιστεύουν και διδάχθηκαν. Εδώ κρίνεται 
αναγκαία η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα παρώθησης και ενδυνάμωσης των 
εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση αυτή η μικρής έκτασης έρευνα μπορεί να γίνει η 
αφορμή να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς αλλά ιδιαίτερα τους διευθυντές για 
την ανάγκη στήριξης, ενδυνάμωσης και παρώθησης των εκπαιδευτικών που χωρίς 
αμφιβολία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών 
αλλά και γενικότερα στην επίτευξη του καλού κλίματος και της αποτελεσματικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολική Μονάδα, Διευθυντής, Παρώθηση, Εκπαιδευτικοί.

Η αξιοποίηση του web 2.0 στο μάθημα της Μουσικής 

Μακρή Δήμητρα και Μακρής Ιωάννης

Επειδή η χρήση των ΤΠΕ είναι ένα ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση για όλα 
τα μαθήματα, στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ο σχεδιασμός του μαθήματος 

της Μουσικής στη Γενική Εκπαίδευση με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
ειδικότερα με τη αξιοποίηση των νέων εργαλείων του διαδικτύου και κυρίως του web 
2.0. Στη διεθνή βιβλιογραφία το web 2.0 αναφέρεται ως ένα σύγχρονο πολυδύναμο 
εργαλείο το οποίο θεωρείται ως μία πλατφόρμα εργασίας, που βασίζεται στη συλλογική 
νοημοσύνη και που η δύναμη του κρύβεται στα δεδομένα. Παράλληλα η χρήση του 
σημαίνει το τέλος των κύκλων των διαφορετικών εκδόσεων ενός προϊόντος, ενώ είναι 
πολύ σημαντικό το ότι στηρίζεται σε ελαφριά μοντέλα προγραμματισμού. Φυσικά από 
τη συστηματική μελέτη των ανωτέρω, βλέπουμε ό,τι οι δύο πρώτες δυνατότητες του 
web 2.0 είναι εκείνες που μας ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης.
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι ο σχεδιασμός πολυεπίπεδων 
παρεμβάσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αυξήσουν στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό την αλληλεπίδρασή τους με τους σύγχρονους μαθητές, έτσι ώστε να 
επιτύχουν έναν ουσιαστικό μαθητοκεντρικό προσανατολισμό του μαθήματός τους. Στο 
σημείο αυτό χρειάζεται να τονίσουμε ότι η προσέγγιση κάποιου θέματος με τη χρήση 
των πολυμεσικών εργαλείων του υπολογιστή έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση 
του θέματος με ελκυστικό και δυναμικό αλληλεπιδραστικό τρόπο (Ράπτης και Ράπτη, 
2001).
 Για να είναι αποτελεσματική η μεθοδολογική μας προσέγγιση θα εστιάσουμε 
στην ενότητα της Ιστορίας της Μουσικής με σκοπό να προτείνουμε συγκεκριμένους 
διδακτικούς στόχους. Επιλέξαμε το κεφάλαιο αυτό τόσο για την πολυτροπικότητα των 
εφαρμογών που προσφέρει, όσο και για τις διαθεματικές συνεργασίες που μπορεί να 
προκληθούν με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι απλές, 
όπως για παράδειγμα, η μελέτη μιας ιστοσελίδας (αναφέρονται συγκεκριμένες σελίδες 
σχετικές με το κεφάλαιο αυτό), η αξιοποίηση βίντεο, η σύγκριση σχετικών blog. 
Μπορεί όμως οι στόχοι να είναι και πιο σύνθετοι αφού με τη χρήση των εργαλείων 
του Wed 2.0 η πληροφορία μπορεί όχι μόνο να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε 
μαθητή, επιτρέποντας τη δημοσίευση υλικού, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών (Andrew, 2008). Συνεπώς, η επίτευξη ανώτερων μαθησιακών στόχων, μπορεί 
να αναφέρεται στη συμμετοχή του μαθητή σε ένα forum συζήτησης (συνεργασία 
και διαμοιρασμός) ή στη συμμετοχή σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή σε συγκεκριμένους 
ιστότοπους με ερωτήσεις καθώς τέλος και στην αρθρογραφία στο διαδίκτυο.
  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας με τη 
χρήση των εργαλείων web2.0 έδειξαν ότι η πλειονότητα των μαθητών ανταποκρίθηκε 
θετικά.
 Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε ωστόσο να τονίσουμε ότι επιδίωξή μας είναι 
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η δυνατότητα συμπληρωματικής εξάσκησης των μαθητών, χωρίς να επιδιώκεται η 
υποκατάσταση του εκπαιδευτικού και η υποβάθμιση του εξέχοντος ρόλου του στη 
διαδικασία της αποτελεσματικής μάθησης, αφού όπως τονίζουν οι Κόκκος κ.ά, (1999), 
τα μέσα παρουσίασης της πληροφορίας από μόνα τους δεν επηρεάζουν τόσο τη μάθηση, 
όσο η μέθοδος με την οποία τα ενσωματώνουμε στη διδασκαλία. Τέλος, στο σημείο 
αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς δεν έχει ακόμα προβλεφθεί η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ16 στη χρήση λογισμικών (β επίπεδο). Το κενό αυτό σε 
συνδυασμό με την αναγκαιότητά του για το συγκεκριμένο μάθημα έχει επιπτώσεις 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης γενικότερα.

Λέξεις-κλειδιά: Web 2.0, εκπαιδευτικό λογισμικό, Μουσική.

Η μουσική ως γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μερκούρη Ελισσάβετ

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά τους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας. 
Οι μαθητές λαμβάνουν ενεργό μέρος στη διδακτική του μαθήματος, στην έρευνα και 
επεξεργασία του υλικού και συνδέουν στο νου και στη φαντασία τους τα ποικίλα πεδία 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα πεδία αυτά, στην παρούσα εργασία, σχετίζονται 
με την Τέχνη και τη Μουσική που μπορούν να διδαχθούν με τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στην Προσχολική Αγωγή, στην Πρωτοβάθμια, αλλά 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 Σκοπός: Ως παράδειγμα της καινούριας οπτικής παρουσιάζονται τρία άρθρα 
ερευνητικού χαρακτήρα με θέμα τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία 
της Τέχνης και πιο συγκεκριμένα μέσα από το μάθημα της Μουσικής. Τα άρθρα αυτά 
είναι: 
1. «Μουσικές Εφαρμογές του Η/Υ στο σχολείο» (2ο Συνέδριο στη Σύρο-Τ.Π.Ε στην 

Εκπαίδευση).
2. «Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα από όλο τον κόσμο. Ένα Μουσικό ταξίδι στις 5 

ηπείρους με μερικά κλικ. Διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση Η/Υ». (3ο Συνέδριο 
στη Σύρο-Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση).

3.  «Μουσική, Μάθηση και Επικοινωνία: Χρήση του Διαδικτύου στη Δευτεροβάθμια 
Μουσική εκπαίδευση». (2ο Συνέδριο στη Σύρο-Τ.Π.Ε.στην εκπαίδευση).

Στην παρουσίαση αυτή:
1. Επιχειρείται η κριτική ανάλυση της Ερευνητικής Μεθοδολογίας που εφαρμόζεται 

σε καθένα από τα άρθρα αυτά, σε σχέση με τις εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης, 
επαναδιατυπωμένες για να ανταποκριθούν στα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

2. Η κατάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων των διδακτικών αλλαγών, αλλά πιθανόν 
και αρνητικών στοιχείων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των 
καινοτόμων αυτών ιδεών.

 Μεθοδολογία: Το πεδίο της έρευνας αγγίζει την Τέχνη και την επιστήμη 
της Μουσικής. Η ανάλυση των παραπάνω εννοιών συναρτάται με τη χρήση των 
νέων Τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και 
συνθετικές μελέτες, που αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα, οι οποίες αναζητήθηκαν 
στο διαδίκτυο.
 Βασικά ευρήματα: Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω projects φαίνεται να 
διευκολύνει τόσο τους στόχους, όσο και το περιεχόμενο του μαθήματος στα παρακάτω 
σημεία: 1) Στην επιτυχή προώθηση θεωρητικών και ιστορικών εργασιών μέσα από 
περιβάλλοντα μάθησης στο χώρο του διαδικτύου, 2) στη συνδρομή του διαδικτύου για 
την υλοποίηση στόχων της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχουν να κάνουν 
με τη συνεργατική μάθηση και την προώθηση επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Η 
διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας της μουσικής, αντλώντας θεματογραφία από το 
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μάθημα της Γεωγραφίας της Ε Δ́ημοτικού, προσφέρει μία πληθώρα θετικών στοιχείων, 
τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω αξιοπρόσεκτα σημεία: 1) Χαμηλό κόστος, 2) 
ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης (διδακτικού), 3) απεριόριστες δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, 4) δυνατότητα στο μαθητή ατομικής εξερεύνησης 
και εξαγωγής προσωπικών συμπερασμάτων, μέσα από την αναζήτηση και τη σύγκριση 
πηγών.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: 
1. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων αναπτύσσονται δεξιότητες, τόσο για το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, όσο και για την κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή 
της διδασκαλίας της Μουσικής, ως Τέχνης. 

2. Η εμφάνιση του ελληνικού διαδικτύου καθιστά πια άμεση τη δυνατότητα 
πρόσβασης του ελληνικού σχολείου σε αυτό, ενώ οι δυνατότητες του μέσου αυτού 
δημιουργούν νέες προοπτικές για το μάθημα της Μουσικής.

3. Η αναζήτηση συγκεκριμένων μουσικών οργάνων αναγκάζει τους μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν τους χάρτες και να «ταξιδέψουν» σε αυτούς μετατρέποντάςτους 
σε μικρούς εξερευνητές και κάνοντας την αναζήτηση συναρπαστική.

Λέξεις-κλειδιά: Διδακτική της Μουσικής, προσχολική αγωγή, δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, διαδίκτυο, μάθηση μέσω project.

Το μάθημα της μουσικής στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΑΕΠ). Κριτική, διδακτικές 
προτάσεις

Μίχα Παρασκευή

Η μουσική ως μια από τις βασικότερες διαδικασίες διαμόρφωσης του χαρακτήρα των 
μαθητών είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση της νέας πραγματικότητας 

που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο 
πλαίσιο του Νέου Σχολείου λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του νέου προγράμματος 
σπουδών. Μια τέτοια προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι η διδασκαλία των 
μαθημάτων της αισθητικής αγωγής (όπως ονομάζεται στα σχολεία με νέο πρόγραμμα 
σπουδών και την οποία συναποτελούν το μάθημα της Μουσικής, των Εικαστικών 
και της Θεατρικής Αγωγής), προμηθεύει τον άνθρωπο με σημαντικά εφόδια που τον 
καθιστούν περισσότερο ικανό και έτοιμο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το μέλλον 
ανοίγοντας του καινούργιους πνευματικούς δρόμους και αναζητήσεις. 
 Στο πλαίσιο αυτό ο καθηγητής της μουσικής, έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά 
δυσκολίες όπως η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας (λόγω 
ιδιαίτερων κοινωνικών, πολυπολιτισμικών και οικογενειακών συνθηκών), η δομική 
οργάνωση του σχολείου, οι προσωπικές εμπειρίες του κάθε μαθητή κλπ. Ταυτόχρονα 
όμως οι πολλές ώρες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα δημοτικά 
σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Σχολεία με ΕΑΕΠ) με την 
χρονική τοποθέτηση του μαθήματος συνήθως τις τελευταίες ώρες του καθημερινού 
σχολικού προγράμματος, καθιστά το μάθημα της μουσικής πολλές φορές απαιτητικό 
με αποτέλεσμα να γίνεται κουραστικό αντί να προσφέρει καλλιέργεια πνεύματος, 
φαντασία και ευχαρίστηση. 
 Μέσα από την εμπειρία, την παρατήρηση και τη πολυετή διδασκαλία 
του μαθήματος της μουσικής ως καθηγήτρια μουσικής σε δημοτικά σχολεία με 
ΕΑΕΠ, κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση του μαθήματος της μουσικής. Θα 
παρατηρήσουμε και θα επισημάνουμε τις τυχόν ελλείψεις και δυσκολίες εφαρμογής του 
μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και πιο ξεκούραστο για 
μαθητές και καθηγητές. Παράλληλα, στα πλαίσια της ενότητας «Βιωματικές Δράσεις» 
που εφαρμόζεται στα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ, σχεδιάστηκαν και προτείνονται 
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δραστηριότητες (ανά ηλικιακή ομάδα) με στόχο την ανάπτυξη της ομαδικότητας και 
της δημιουργίας, την έκφραση των προσωπικών αντιλήψεων, των συναισθημάτων, 
της φαντασίας και των προσωπικών αναγκών. Επιπλέον στόχος είναι η σύνδεση του 
μαθήματος της μουσικής ως κλασσικό μάθημα με την μουσική ως βίωμα στην ενότητα 
«Βιωματικές Δράσεις». Έτσι ο καθηγητής μουσικής να έχει τη δυνατότητα και την 
ευελιξία, εφαρμόζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες να προσφέρει στους μαθητές 
μια διδακτική ώρα εποικοδομητική, βιωματική και ευχάριστη δίνοντας έμφαση στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων. 
 Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ξεκινάει με την παρατήρηση και την 
επικύρωση της επιλογής του τόπου, των πρωταγωνιστών (καθηγητών και μαθητών), 
των χρησιμοποιούμενων παιδαγωγικών μεθόδων και του εκπαιδευτικού υλικού, για να 
εμβαθύνουμε καλύτερα, να οριοθετήσουμε το θέμα της έρευνας και να διατυπώσουμε 
την προβληματική (ερωτήσεις και υποθέσεις). Η παρατήρηση μας οδήγησε στην 
επιτόπια έρευνα για να συλλέξουμε, να κατηγοριοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα 
στοιχεία της έρευνας ( όπως οι ζωγραφιές των μαθητών και διάφορες ιστορίες) με τη 
μέθοδο της ανάλυσης του περιεχομένου.
 Στη συγκεκριμένη εργασία δε θα υπάρχουν εμπεριστατωμένα αποτελέσματα 
γιατί η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα 
παρουσιαστούν κάποια πρώτα δείγματα συμπερασμάτων από την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων αυτών σε τέσσερα 12-θέσια δημοτικά σχολεία (με ΕΑΕΠ) τα σχολικά 
έτη 2012-2013 (Ναύπακτος) και 2013-2014 (Αγρίνιο).

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική, Βιωματικές δράσεις, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Τεχνολογίες εξ αποστάσεως μάθησης και κίνητρα μάθησης στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης μιας συνεργασίας 
eTwinning

Μονέφτση Άννα, Couvreur Laurence και Γεωργιάδης Μιχαήλ

Το πρόγραμμα eTwinning είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει τη 
συνεργασία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκά σχολεία μέσω Διαδικτύου και στοχεύει στην 

ανάπτυξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση και του πειραματισμού με νέες διδακτικές 
μεθόδους. Επικεντρώνεται σε ζητήματα που συνδέονται με εξελίξεις και σύγχρονες 
τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών 
της: μάθηση που συνδέεται με τη μέθοδο project, συνεργατική εξ αποστάσεως μάθηση, 
διερευνητική μάθηση, κίνητρα μάθησης. Η ενσωμάτωση των τάσεων αυτών αποτελεί 
προτεραιότητα για τα περισσότερα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα γενικότερα 
αλλά και για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ειδικότερα, στο πλαίσιο της βελτίωσης 
της ποιότητας της Εκπαίδευσης.
 Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ενσωμάτωσης στην τυπική 
δευτεροβάθμια τεχνολογιών συνεργατικής εξ αποστάσεως μάθησης και της επίδρασης 
της ενσωμάτωσης αυτής στις στάσεις των μαθητών και συγκεκριμένα στην ικανοποίηση 
τους και τα κίνητρα τους για μάθηση.
 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης μιας εξ 
αποστάσεως συνεργασίας eTwinning ανάμεσα σε ένα τμήμα της Δευτέρας Γυμνασίου 
του 1ου Γυμνασίου Συκεών Θεσσαλονίκης και ενός τμήματος της cinquieme τάξης του 
College Pasteur της πόλης Vrigne aux Βois της Γαλλίας, η οποία υλοποιήθηκε κατά το 
σχολικό έτος 2011-2012. Η παρούσα έρευνα αποτελεί συνέχεια προηγούμενης έρευνας 
(που αφορούσε μόνο τους Έλληνες μαθητές και το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) 
και ενσωματώνει δεδομένα που αφορούν και τους Έλληνες και τους Γάλλους μαθητές 
γεγονός που επιτρέπει την σύγκριση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.
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 Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ενσωμάτωση τεχνολογιών 
συνεργατικής εξ αποστάσεως μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνει τα 
κίνητρα και την ικανοποίηση των μαθητών, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως 
ανάλογα με το αίσθημα κοινωνικής παρουσίας, την αντιληπτή χρησιμότητα, την 
ενεργή συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες, το βαθμό ετοιμότητας των μαθητών 
στη χρήση της γλώσσας επικοινωνίας, τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους και τις 
ατομικές στρατηγικές μάθησης που εφαρμόζουν. Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει τη 
σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξ αποστάσεως συνεργασιών. 
 Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχημένη 
εφαρμογή συνεργασιών eTwinning και να αξιοποιηθούν από τις Εθνικές Υπηρεσίες 
eΤwinning στην προσπάθειά τους για καλύτερα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά για 
τις συνεργασίες eTwinning. Μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην επιτυχημένη 
ενσωμάτωση παρόμοιων καινοτόμων πρακτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
όπου επί του παρόντος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια για 
εισαγωγή ενός νέου προγράμματος σπουδών. 

Λέξεις-κλειδιά: Συνεργατική εξ αποστάσεως μάθηση, κίνητρα μάθησης, συνεργασίες 
eTwinning, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος της Μουσικής στα σχολεία 
της Ελλάδας του 19ου αιώνα

Μπαρμπάκη Μαρία

Στο άρθρο αυτό θα αναλυθούν οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης στα ελληνικά 
σχολεία του 19ου αιώνα. Θα παρουσιαστούν οι κύριοι τύποι σχολείων της εποχής 

και η θέση του μαθήματος της Μουσικής στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματά 
τους. 
 Σκοπός της εργασίας είναι να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
• Οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα εντάσσονται στους 

γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης την ίδια εποχή και αν ναι, σε ποιο βαθμό 
υπαγορεύονται από αυτούς; 

• Πώς επηρεάζουν οι παραπάνω στόχοι τη διδακτική της μουσικής (διδακτικά 
αντικείμενα, μέθοδος διδασκαλίας);

 Εξετάζονται οι ιστορικές πηγές της εποχής με κυριότερες τις εξής: νόμοι, 
βασιλικά διατάγματα, εγκύκλιοι, παιδαγωγικά εγχειρίδια, συλλογές τραγουδιών, 
εκθέσεις πεπραγμένων και κανονισμοί εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοσιεύματα σε 
εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η σχετική βιβλιογραφία. 
 Υπάρχει διαφοροποίηση στόχων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, το φύλο, 
τον τύπο εκπαίδευσης, την περιοχή και τη χρονική περίοδο. 
Οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης της εποχής είναι κυρίως εξωμουσικοί και 
συνδέονται με τις κρατούσες αντιλήψεις της εποχής που υπαγορεύονται από το 
εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο.
 Οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων 
της γενικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται με εκείνους των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών κρατών του 19ου αιώνα και υπαγορεύονται από τις απόψεις Ευρωπαίων 
παιδαγωγών, οι οποίοι άσκησαν σημαντική επίδραση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα της εποχής. Συνδέονται επίσης με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της 
διαμόρφωσης του νεοελληνικού κράτους. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί στόχοι, 19ος αιώνας, νεοελληνικό κράτος, μουσική 
εκπαίδευση.
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Το σχολείο ως ανοιχτή, δυναμική, δημιουργική κοινότητα μάθησης, 
με κέντρο τον μαθητή

Μπούντα Ελένη

Η πρόταση του Νέου Σχολείου επανακαθορίζει το ρόλο της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, 2011 (ΝΠΣ), υιοθετώντας την 

άποψη ότι τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) αποτελούν αφετηρία και σημείο αναφοράς 
για κάθε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τις σύγχρονες θεωρίες των 
ΠΣ ότι: το ΠΣ δεν είναι προϊόν, που υπάρχει έξω και πριν από την ανθρώπινη εμπειρία 
αλλά μια κοινωνική πράξη. Τα ΝΠΣ απαντούν σε τρία θεμελιώδη πολιτικά ερωτήματα:
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μελλοντικής κοινωνίας;
• Ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στους σχεδιασμούς για την 

επίτευξη του οράματός μας για την κοινωνία; 
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μορφωμένου ανθρώπου στον κόσμο που 

επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε;
 Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας των ΝΠΣ τίθεται ο μαθητής με πρωταγωνιστή 
τον εκπαιδευτικό, ο οποίος: α) θα αποκτήσει μεγάλους βαθμούς ελευθερίας και θα 
κληθεί να σχεδιάσει και να τεκμηριώσει τη διαδικασία της μάθησης μέσα στην τάξη, και 
β) θα πρέπει να περάσει στη συλλογική συνδιαμόρφωση της γνώσης με τους μαθητές 
και με άλλους εκπαιδευτικούς.
 Με την εργασία αυτή θα αναδείξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των Νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών, που μπορούν να οδηγήσουν το ελληνικό σχολείο στις 
απαιτήσεις του 21ου αιώνα και ταυτόχρονα τις δυσκολίες υλοποίησης και εφαρμογής 
τους. 
 Σκοπός:
• Η ανάδειξη του ρόλου των ΝΠΣ στη διαμόρφωση σύγχρονης εκπαιδευτικής 

κουλτούρας. 
• Ανάλυση και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης: Πρόγραμμα Σπουδών Σχολικής και 

Κοινωνικής Ζωής (δημοτικό).
• Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την εφαρμογή των ΝΠΣ.
 Μεθοδολογία: Ανάλυση περιεχομένου θεσμικών κειμένων (ΝΠΣ- ΦΕΚ, 
Διακηρύξεις).
 Βασικά ευρήματα:
• Καινοτόμα στοιχεία των ΝΠΣ.
• Δυσκολίες εφαρμογής.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Τα νέα προγράμματα σπουδών θέτουν στο 
επίκεντρο το μαθητή και δίνουν ενεργό ρόλο στον εκπαιδευτικό και όχι στην ύλη ή 
στα βιβλία. Τα ΝΠΣ αποτελούν το βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και το σχολείο μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργική κοινότητα μάθησης. Παρά την 
πιλοτική εφαρμογή των ΝΠΣ, την επιστημονική - ακαδημαϊκή αποδοχή τους, αλλά και 
την αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή τους, 
με όποιες προσαρμογές απαιτούνται. Το ερώτημα είναι: το Νέο Σχολείο θα αποτελέσει 
άλλη μια εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση που δεν έγινε»; Αυτό από τι εξαρτάται;

Λέξεις-κλειδιά: Κοινότητα μάθησης, Νέο Σχολείο, Νέα Προγράμματα Σπουδών.
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Παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ωφέλειες από τη λειτουργία 
οργανωμένων θερινών σχολείων: Μελέτη περίπτωσης του 
Περιβαλλοντικού Θερινού Σχολείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Μυλωνάς Δημήτρης

Το θερινό σχολείο περιγράφει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνεται 
από έναν εκπαιδευτικό φορέα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, απευθύνεται 

σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, στην εμβάθυνση σε 
γνώσεις και πρακτικές που οι συμμετέχοντες έχουν διδαχθεί, στην επαφή τους με νέες 
εξειδικευμένες γνώσεις, στην προετοιμασία τους για την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, 
την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη ή ακόμη και τη συμπλήρωση κενών της χρονιάς. Μέσω 
της βιωματικής μάθησης που κυριαρχεί στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Θερινού σχολείου 
δίνεται έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, 
ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. Η 
βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα του μαθητή, τον κάνει ενεργό μέλος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, τον προτρέπει να ερευνά, αν ανακαλύπτει, να δημιουργεί 
και να προωθεί την αυτογνωσία του. Ο εκπαιδευόμενος μαθητής σε ένα θερινό σχολείο 
έχει ενεργητικό ρόλο, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μέσα από τη συνεργασία και την 
έκφραση της γνώμης του, δοκιμάζει, αξιολογεί, μαθαίνει πώς να μαθαίνει.
 Η μελέτη και διερεύνηση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ωφελειών 
από τη λειτουργία ενός οργανωμένου θερινού σχολείου με περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και φιλοσοφία. Η διερεύνηση των ωφελειών αυτών πραγματοποιείται 
από την ανάλυση των σκοπών λειτουργίας ενός περιβαλλοντικού θερινού σχολείου, 
που είναι: Η συνύπαρξη μαθητών των ομάδων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
έξω από το σχολικό πλαίσιο, η διαμόρφωση κοινών στόχων, ο σχεδιασμός δράσεων 
σε ομαδοκεντρική παιδαγωγική, η γνωριμία με το φυσικό, βιώσιμο περιβάλλον, η 
απόκτηση οικολογικής συνείδησης, ο σχεδιασμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω ερωτηματολογίου το οποίο 
δόθηκε στους μαθητές που παρακολούθησαν το 4ο Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Ν. Απολλωνίας 
Θεσσαλονίκης στις 27 και 28 Ιουνίου του 2014. Επεξεργάστηκαν τα απαντημένα 
ερωτηματολόγια, αναλύθηκαν τα στοιχεία και παρατίθενται τα βασικά ευρήματα. 
Επίσης υπάρχουν και συγκριτικά δεδομένα από τη λειτουργία, τα προβλήματα, 
τις ωφέλειες και τις προτάσεις των συμμετεχόντων στα προηγούμενα τρία θερινά 
Περιβαλλοντικά Σχολεία.
 Το σχολείο «μετακομίζει» στη φύση κι ακολουθεί εναλλακτικές διδασκαλίες 
και βιωματικές προσεγγίσεις με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
προβολή της περιφέρειας, στην οποία υλοποιείται το θερινό σχολείο με όλα τα 
θετικά και αρνητικά του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Μέσω του θερινού 
Περιβαλλοντικού σχολείου παρατηρείται σαφής βελτίωση σε στρατηγικούς τομείς 
που αφορούν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, όπως για παράδειγμα στην Ενημέρωση, στη 
Γνώση, στις Στάσεις, στις Δεξιότητες, στη Συμμετοχή. Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν 
συνεπώς μια νέα δυναμική στον εκπαιδευτικό χάρτη και η αποτελεσματικότητα αυτών 
καθιστά αναγκαία τη χάραξη εκπαιδευτικής στρατηγικής σε κεντρικό επίπεδο, ώστε 
να αποτελέσουν την απαρχή ενός σύγχρονου, δημιουργικού, «χαρούμενου» σχολείου.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική πολιτική, Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο, Βιωματική 
Μάθηση, Δημιουργικό Σχολείο.
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ΤΠΕ και φιλαναγνωσία στην προσχολική αγωγή
Νικολάου Αλεξάνδρα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν μια 
πραγματικότητα στην προσχολική εκπαίδευση σύμφωνα και με το ισχύον 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο. 
Αρχικά ορίζονται οι ΤΠΕ και η φιλαναγνωσία και στη συνέχεια δίνεται η θέση τους 
στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου. Οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης επισημαίνουν την 
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 
καθώς και της καλλιέργειας θετικής στάσης των παιδιών απέναντι στο βιβλίο. Στη 
συνέχεια προτείνεται η εμπλοκή των ΤΠΕ ως μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας 
και στο τέλος παρουσιάζονται δύο εφαρμοσμένες διδακτικές παρεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικό νηπιαγωγείο και συνδυάζουν τις ΤΠΕ με τη 
φιλαναγνωσία.
 Σκοπός: Ανάδειξη της σημαντικότητας της ένταξης και ενσωμάτωσης των 
ΤΠΕ στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ως μέσα-εργαλεία δράσεων για αναγνωστικές 
εμψυχώσεις με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των παιδιών.
 Μεθοδολογία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παραδείγματα (εφαρμοσμένες 
διδακτικές παρεμβάσεις). 
 Βασικά ευρήματα: Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Οι ΤΠΕ με την οριζόντια ένταξή τους στο πρόγραμμα 
του νηπιαγωγείου μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εμπλουτισμό και 
εκσυγχρονισμό των δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας καλής σχέσης του 
παιδιού με το βιβλίο- λογοτεχνικό κείμενο.

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, φιλαναγνωσία, διδακτικές παρεμβάσεις.

Φάκελος εργασιών μαθητή: μια πιλοτική εφαρμογή για την 
αξιολόγηση του μαθήματος «συντήρηση έργων τέχνης»

Νταλούκα Ευθαλία

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πιλοτική δημιουργία και εφαρμογή ενός 
φακέλου εργασιών, για την αξιολόγηση ενήλικων μαθητών στο εργαστηριακό 

μάθημα «Συντήρηση έργων τέχνης» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Συντήρηση 
χαρτιού», που διδάσκεται στην αντίστοιχη ειδικότητα σε Επαγγελματικές Σχολές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Σκοπός της δημιουργίας του φακέλου ήταν η αυθεντική αξιολόγηση των μαθητών, 
αλλά και η συλλογή έργων που δείχνουν την προσπάθεια τους και τα επιτεύγματα τους 
σε ένα εργαστηριακό μάθημα, που αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικών γνώσεων και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ενασχόληση των μαθητών με το 
επάγγελμα του συντηρητή έργων τέχνης. 
 Το θέμα του φακέλου είναι η «συντήρηση χάρτινων έργων τέχνης» και εστιάζει 
στην ανάπτυξη και αξιολόγηση των γνώσεων, των επινοήσεων και των ειδικών 
ικανοτήτων του μαθητή στους ακόλουθους τομείς: «υλικά και τεχνολογία κατασκευής 
των χάρτινων έργων τέχνης, «φθορές και αίτια φθορών» και «εργασίες συντήρησης, 
φύλαξης – έκθεσης των χάρτινων έργων τέχνης». Ο φάκελος σχεδιάστηκε για ενήλικες 
μαθητές με βάση το περιεχόμενο και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, 
τις προτεινόμενες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, τα γενικά χαρακτηριστικά και 
τους τρόπους μάθησης των ενήλικων μαθητών. Ο φάκελος απευθύνεται στον ίδιο το 
μαθητή, στον εκπαιδευτικό αλλά και σε ένα σώμα αξιολογητών που σχετίζονται με τη 
μελλοντική, επαγγελματική αποκατάσταση του μαθητή. Το περιεχόμενο του φακέλου 
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ποικίλει και αποτελείται από δραστηριότητες που πιστοποιούν ότι οι μαθητές έχουν 
εμπεδώσει τις, σχετικές με το θέμα, γνώσεις και έχουν αναπτύξει τις αντίστοιχες 
δεξιότητες. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι: απαντήσεις σε ανοικτού τύπου 
ερωτήσεις, κριτική άρθρου, σταυρόλεξα και κουίζ γνώσεων, σύνταξη ειδικών δελτίων 
τεκμηρίωσης, οδηγίες για την κατασκευή συγκεκριμένων έργων, έργα του μαθητή 
και πληροφοριακό υλικό. Ο φάκελος εμπλουτίστηκε, από τους μαθητές, με άρθρα, 
συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό από ατομικές και ομαδικές εργασίες, ημερολόγιο 
εργασιών, σημειώσεις με προσωπικές παρατηρήσεις κ.ά). Τα κριτήρια αξιολόγησης 
συνδιαμορφώθηκαν με τους μαθητές, και κατηγοριοποιήθηκαν στους εξής τομείς: 
κατανόηση βασικών εννοιών και εξειδικευμένου λεξιλογίου, ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, δυνατότητα ανάλυσης των χαρακτηριστικών ενός έργου τέχνης, επεξεργασίας 
αυτών και σύνθεσης ενός προγράμματος συντήρησης, ικανότητα συνεργασίας και 
εκπόνησης ομαδικών δραστηριοτήτων, ικανότητα εκτέλεσης ποιοτικών έργων και 
τέλος η πληρότητα του φακέλου (εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και ασκήσεων).
 Η πιλοτική εφαρμογή του φακέλου εργασιών είχε σαν αποτέλεσμα την 
αξιολόγηση των μαθητών πέρα από το στενό πλαίσιο της σχολικής αξιολόγησης. Ο 
μαθητής ανέλαβε ένα μέρος της ευθύνης της μαθησιακής του πορείας, του δόθηκε 
η δυνατότητα να αξιολογήσει τις αδυναμίες του και τα χαρίσματά του και να 
αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ο 
εκπαιδευτικός είχε το ρόλο του σύμβουλου και αρωγού της διαδικασίας, στάθηκε δίπλα 
στο μαθητή τον υποστήριξε και τον ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του, για 
να κατανοήσει νέα ζητήματα και να αναπτύξει ικανότητες που θα του είναι χρήσιμες 
στο μέλλον. 
 Ο φάκελος εργασιών, ως εργαλείο αξιολόγησης του μαθητή, έδωσε την ευκαιρία 
της δημιουργίας ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο στηρίχθηκε στην 
επικοινωνία, στη συνεργασία και στην ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικού.

Λέξεις-κλειδιά: Φάκελος εργασιών μαθητή, συντήρηση έργων τέχνης, αυθεντική 
αξιολόγηση.

Τα Μουσικά Σχολεία σήμερα. Κωδικός MIS 457003, 457004 και 
457005. Η αυγή μίας νέας εποχής;

Ντούρου Μαρία

Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων έδωσε μία νέα πνοή στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Το έργο του συμβάλλει καθοριστικά στη διάνθιση του πολιτιστικού 

γίγνεσθαι του τόπου τους ειδικά όταν εδρεύουν σε πόλεις της ευρύτερης ζώνης της 
περιφέρειας και αποτελεί μέσο υλοποίησης στόχων και οραμάτων εκπαιδευτικών, 
μαθητών και γονέων. Πολλά ζητήματα απασχολούν το θεσμό, τα οποία, εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, γίνονται δισεπίλυτα έως άλυτα καθώς για την εύρυθμη λειτουργία 
των ιδιαίτερων αυτών Σχολείων απαιτείται διασφάλιση επαρκών οικονομικών 
κονδυλίων που θα διατεθούν για στελέχωση με καθηγητές μουσικών ειδικοτήτων, 
σίτιση και μετακίνηση των μαθητών και τα οποία ο κρατικός προϋπολογισμός 
αδυνατεί να καλύψει. Ως από μηχανής θεός εμφανίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο οποίο εντάσσονται τρεις νέες πράξεις με τίτλο 
«Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» με χρονικό πλαίσιο υλοποίησης 
τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15. 
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι αφενός η κριτική παρουσίαση των 
αντικειμένων και των στόχων των πράξεων ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3 στις οποίες εντάσσονται 
τα Μουσικά Σχολεία με τους κωδικούς MIS 457003, 457004 και 457005 με στόχο την 
αναβάθμισή τους μέσα από τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών πακέτων και αφετέρου 
μία πρώτη γενική αποτίμηση της υλοποίησής τους κατά το σχολικό έτος 2013-14. 
 Μεθοδολογία: Η κείμενη νομοθεσία και ο Οδηγός Υλοποίησης Εφαρμογής 
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Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου του Υποέργου 1 
των προαναφερθεισών πράξεων, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 13867/6-12-2013 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ είναι οι βασικές πηγές συγγραφής της 
παρούσας ενώ για την αποτίμηση της μέχρι τώρα υλοποίησης του πακέτου αντλούνται 
στοιχεία από το αρχείο του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας και από την εμπειρία της 
διευθύντριάς του και γράφουσας την παρούσα.
 Βασικά ευρήματα: Ως βασικό εύρημα-επίτευγμα της παρούσας θεωρείται 
η σύνθεση της συνολικής εικόνας του πακέτου έτσι όπως αυτό εντάχτηκε στην 
καθημερινή λειτουργία και στις ιδιαιτερότητες ενός Σχολείου της ευρύτερης ζώνης 
της περιφέρειας όπως είναι το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας. Συνάμα αποτέλεσμα της 
παρούσας είναι η καταγραφή διαφόρων ιδιαιτεροτήτων που έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη για την κάλυψη της στελέχωσης των ελληνικών Μουσικών Σχολείων όπως οι 
διαφορετικές κατηγορίες του κλάδου των Μουσικών (ΤΕ και ΕΜ 16) οι οποίες δεν 
απαντώνται σε άλλο εκπαιδευτικό πακέτο ΕΣΠΑ.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Εν περιλήψει, την αυγή μίας νέας εποχής στη μέχρι 
τώρα πορεία των Μουσικών Σχολείων σήμανε η αναβάθμισή τους έτσι όπως αυτή 
προτείνεται και σταδιακά υλοποιείται μέσα από τις πράξεις του πακέτου στήριξης με 
τίτλο «Αναβάθμιση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων». Το πακέτο, μεσούσης 
της οικονομικής κρίσης, φαίνεται να είναι μονόδρομος, ωστόσο εκπληρώνει το σκοπό 
λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων και διασφαλίζει τη συνέχεια του πολυδιάστατου 
και πολύμορφου εκπαιδευτικού τους έργου. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχιση 
μετά το Δεκέμβριο του 2015, χρονικό σημείο λήξης του πακέτου και αν θα μπορέσει 
να διασφαλιστεί η λειτουργία του θεσμού με κάλυψη των δαπανών του από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Σίγουρα αξίζει το ενδιαφέρον και τη στήριξη όλων αυτός ο 
κατά πολλούς πολυδάπανος θεσμός, ο οποίος αποτελεί μοναδικό και βασικό άξονα της 
δευτεροβάθμιας δημόσιας μουσικής παιδείας του τόπου. 

Λέξεις-κλειδιά: Μουσικά Σχολεία, αναβάθμιση, στελέχωση, πακέτο στήριξης, Οδηγός 
Υλοποίησης, αποτίμηση υλοποίησης.

Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παλάσκα Σοφία, Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος και Γκιόλιας Λάμπρος

Η βελτίωση της κατάρτισης των διευθυντών των σχολικών μονάδων αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

διοίκησης των σχολικών μονάδων. Η ανάλυση του θέματος βασίζεται στην αρχή ότι 
η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών, ως καθοριστικός παράγοντας ποιότητας 
του διοικητικού τους έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα στελέχη της 
εκπαίδευσης μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από την εμπειρία 
και τη συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσης. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης των διευθυντών με τις γνώσεις, 
τις παιδαγωγικές, διοικητικές διαστάσεις και τη σύνδεσή τους με τα κοινωνικά 
περιβάλλοντα. 
 Στην παρούσα μελέτη θα επιδιωχθεί μια προσέγγιση του θέματος της ποιότητας 
της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ανάδειξη των στάσεών τους απέναντι στις 
ποικίλες μορφές επιμόρφωσης, τις θεματικές ενότητες ενδιαφερόντων και τα κίνητρα 
για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης. 
 Στην έρευνα έλαβαν μέρος πενήντα οχτώ διευθυντές σχολικών μονάδων που 
υπηρετούν στη Στερεά Ελλάδα. Για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ποσοτική 
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ανάλυση. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης διαφαίνεται η στάση των 
διευθυντών απέναντι σε σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις μορφές επιμόρφωσης, τις 
θεματικές ενότητες ενδιαφερόντων και τα κίνητρα για τη συμμετοχή των διευθυντών 
σε προγράμματα επιμόρφωσης.
 Βάσει των αποτελεσμάτων προτείνονται τρόποι βελτίωσης της επιμορφωτικής 
δραστηριότητας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών, ώστε να 
συμβάλλουν στο μελλοντικό σχεδιασμό επιμορφώσεων των στελεχών εκπαίδευσης, 
προκειμένου τελικά αυτά να μπορέσουν να βελτιώσουν τις μεθόδους και τις δεξιότητες 
διοίκησης των σχολικών μονάδων λαμβάνοντας, υπόψη το νέο πλαίσιο λειτουργίας του 
σύγχρονου σχολείου και τις σημερινές δυσκολίες και απαιτήσεις. 

Λέξεις-κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντών, μορφές επιμόρφωσης, κίνητρα 
κατάρτισης, εκπαιδευτικές ενότητες ενδιαφέροντος.

Διερεύνηση του φαινομένου των συγκρούσεων στη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Παπαδάτου Ευαγγελούλα και Στέφος Παναγιώτης

Ως τυπική οργάνωση, το σχολείο συνίσταται από ένα άθροισμα στοιχείων (δομή, 
κουλτούρα, πόρους) καθένα από τα οποία διεκπεραιώνει το δικό του έργο, όλα 

όμως μαζί αλληλοεξαρτώνται προκειμένου να επιτευχθούν καθορισμένοι σκοποί.
 Στο χώρο της σχολικής μονάδας, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η 
καθοδήγηση, η παρακίνηση και ο έλεγχος των ατόμων προκειμένου το σχολείο να 
πετύχει τους σκοπούς του δεν είναι εύκολες διοικητικές λειτουργίες. Αυτό συμβαίνει 
γιατί μια σειρά μεταβλητών όπως η κινητικότητα του προσωπικού, η έλλειψη υλικών 
πόρων, οι οργανωτικές αδυναμίες αλλά και οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών 
οδηγούν πολύ συχνά τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε συγκρούσεις.
 Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου 
των συγκρούσεων – μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας- για τις δυσλειτουργίες που 
προκαλεί το φαινόμενο αυτό στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και ανάλογα με τα ευρήματα της σχετικής διερεύνησης στον εργασιακό χώρο της 
σχολικής μονάδας θα γίνουν και οι ανάλογες προτάσεις.
 Η εργασία στηρίχθηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση από επιλεγμένες 
δημοσιευμένες πηγές των τελευταίων τριάντα ετών, σχετικές με το θέμα της εργασίας 
και οι οποίες συνοδεύονται από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων και 
παράθεση σε ορισμένες περιπτώσεις των βασικών συμπερασμάτων κάθε μελέτης- 
έρευνας ελληνικής και ξενόγλωσσης διαφόρων ερευνητών-επιστημόνων που έχουν 
ασχοληθεί με το υπό εξέταση θέμα.
 Βασικά ευρήματα:
1. Το φαινόμενο των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες είναι μια πραγματικότητα. 
2. Υπάρχει μια σειρά παραγόντων που συντελούν στην εμφάνισή του.
3. Οι συγκρούσεις δεν έχουν πάντα αρνητικά αποτελέσματα.
4. Οι τρόποι διευθέτησής του ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.
5. Οι γυναίκες διευθύντριες έρχονται συχνότερα σε επαφή με το υπό εξέταση 

φαινόμενο.
 Συμπεράσματα - συζήτηση:
1. Το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι υπαρκτό στις περισσότερες σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Οι εξουσιαστικές πρακτικές που ασκούν οι διευθυντές (-ριες) συντελούν στην 

ύπαρξη δυσλειτουργικών οργανωσιακών προβλημάτων (π.χ. συχνές απουσίες, 
άρνηση αντικατάστασης απόντα συναδέλφου, κ.ά).
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3. Η συνεργασία της διοίκησης με τον σύλλογο διδασκόντων, η συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων και ο έλεγχος των αλλαγών στις σχολικές μονάδες μπορούν να 
δράσουν προληπτικά στην εμφάνιση του συγκρουσιακού φαινομένου.

4. Ο ρόλος του διευθυντή (-ριας) είναι πολύ κρίσιμος και καταλυτικός στη διαχείριση 
των συγκρούσεων.

5. Υπάρχει έλλειμμα διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αφού τα ποσοστά των 
διευθυντών (-ριων) που έχουν εεπιμορφωθεί σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Λέξεις-κλειδιά: Συγκρούσεις, Σχολική Μονάδα, Σχολική Ηγεσία, Αποτελεσματικό 
σχολείο, Ελληνική σχολική πραγματικότητα.

Η έρευνα στη σχολική τάξη ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού της μουσικής στην Ελλάδα της κρίσης: εφαρμογές 
και διαπιστώσεις

Περακάκη Ελισσάβετ

Παρά τις αλλεπάλληλες και αναπάντεχες εξελίξεις στην ελληνική εκπαίδευση από το 
2010, ο μάχιμος εκπαιδευτικός διατηρεί το ρόλο του αρχιτέκτονα της διδασκαλίας 

και της μάθησης, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο τόσο στην παροχή γνώσεων 
όσο και στη διαπαιδαγώγηση. Σε μια χρονική περίοδο που οι μαθητές προσπαθούν 
να αποκωδικοποιήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στην οικογένειά τους και την 
κοινωνία, ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να επιδρά θετικά στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός της μουσικής με 
όπλο του την Τέχνη έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει βαθύτερα και, απευθυνόμενος 
στο συναίσθημα των μαθητών, να τους βοηθήσει να γίνουν κοινωνοί των αγαθών 
του μουσικού πολιτισμού. Την τελευταία τετραετία γίνεται όλο και συχνότερα λόγος 
για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και την αποτελεσματικότητά τους στην 
πράξη. Ποιος όμως, ξέρει καλύτερα τα προβλήματα και τις καθημερινές αντιξοότητες 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό μουσικής και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον; Ποιος 
άλλος θα μπορούσε να προτείνει λύσεις, προσαρμοσμένες στη μοναδικότητα της 
κάθε περίπτωσης; Ένα μέσο για την προσέγγιση των παραπάνω ερωτημάτων είναι η 
εφαρμογή της έρευνας στη σχολική τάξη (classroom research).  
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της 
Μουσικής όλων των βαθμίδων για την έρευνα στην τάξη, ως διαδικασία διερεύνησης 
προβλημάτων, αναστοχασμού και δρασης. Επιπλέον, στοχεύει να εξετάσει τις δυσχέρειες 
που έχει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός της μουσικής καθώς και τους παράγοντες 
που πρέπει να λάβει υπόψη του, είτε κατά το σχεδιασμό είτε κατά τη συμμετοχή σε μια 
τέτοιου τύπου έρευνα. 
 Η βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στον τρόπο 
διεξαγωγής της έρευνας στη σχολική τάξη, καθώς και έρευνες στον τομέα της μουσικής 
εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, από το 2010. Επιχειρείται 
να προβληθούν οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διδακτική πράξη και να 
αναδυθούν τα προβλήματα κι οι αναστοχασμοί που προέκυπταν κατά τη διάρκειά της. 
 Μέσα από τη μελέτη των ερευνών, αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί της 
μουσικής συμμετέχοντας σε έρευνες στην τάξη, εντοπίζουν αυθεντικά προβλήματα, 
καταφέρνουν να αναπτύξουν τους μηχανισμούς εκείνους που τους βοηθούν να δουν 
τη διδασκαλία τους με αναστοχαστική ματιά, υιοθετούν νέες ιδέες και βελτιστοποιούν 
την παιδαγωγική τους αλληλεπίδραση. Επιπλέον, καταδεικνύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα θετικά 
αποτελέσματα που έχει επιφέρει στη βελτίωση της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της 
αξιολόγησης της διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων 
και την αξιοπιστία της κάθε έρευνας απαιτείται η παρουσία μιας σειράς παραγόντων 
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και προϋποθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητά της.
 Ως μορφή αυτοαξιολόγησης και παρέμβασης, η έρευνα στην τάξη βοηθά τον 
εκπαιδευτικό της μουσικής να βελτιώσει τις διδακτικές τεχνικές του, προσαρμόζοντάς 
τες στην καθημερινότητα και στο επίπεδο των μαθητών του. Με τον τρόπο αυτό 
γεφυρώνεται η θεωρία με την πράξη, ο αναστοχασμός με τη δράση. 

Λέξεις-κλειδιά: Έρευνα στη σχολική τάξη, διδασκαλία της μουσικής, μουσική 
εκπαίδευση, αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμός.

Αλφαβητισμός στα μέσα: μια πιλοτική εφαρμογή σχεδιασμού 
διαφήμισης για το ραδιόφωνο στην αγγλική γλώσσα    
      

Πολίτη Αγγελική

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο που επιτυγχάνεται ο αλφαβητισμός στα μέσα 
και διασυνδέεται με τους μαθησιακούς στόχους ενός διδακτικού αντικειμένου. 

Ο όρος ‘εκπαίδευση στα μέσα’ αφορά στην ανάπτυξη της ικανότητας για πρόσβαση, 
ανάλυση και διαμοιρασμό μηνυμάτων που προωθούν τα μέσα επικοινωνίας (Rubin, 
1998) ενώ σημείο αλφαβητισμού στα μέσα συνιστά η απόκτηση γνώσης των 
χαρακτηριστικών που διέπουν τα μέσα επικοινωνίας, η υιοθέτηση κριτικής στάσης 
ως προς το περιεχόμενό τους σε αντιδιαστολή με τον υπαρκτό κοινωνικό περιβάλλον 
στο οποίο ζουν οι χρήστες- αποδέκτες μιντιακού υλικού (Brown και Buckingham, 1998 
στους Νίκα και Ντάβου, 2008: 2). 
 Η παρούσα εργασία έχει στόχο την κριτική ενασχόληση των μαθητών με ένα 
τεχνολογικό μέσο, το ραδιόφωνο με σκοπό να μελετήσουν πως νοήματα, μηνύματα και 
αναπαραστάσεις δημιουργούνται μέσα από αυτό. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται 
να παράγουν το δικό τους μιντιακό υλικό, μια διαφήμιση στην αγγλική γλώσσα, 
σχεδιάζοντάς τη για το ραδιόφωνο ενταγμένη στο δικό τους αναπτυξιακό, ηλικιακό 
και μαθησιακό προφίλ ώστε εν τέλει να αποκτήσουν μια προσωπική εικόνα του ίδιου 
του ραδιοφωνικού μέσου και των δυνατοτήτων του, να αποκτήσουν μια κριτική 
τοποθέτηση προς αυτό και να το εντάξουν δημιουργικά στο επικοινωνιακό, γνωστικό 
περιβάλλον που τους περιβάλλει για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών 
και προτιμήσεων. Η απόδοση, δε, της διαφήμισης σε γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο 
«αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο αλληλεπίδρασης των κειμενικών ειδών και δυναμικής 
σύνθεσης του αφηγηματικού και μη αφηγηματικού λόγου» (Γεωργακοπούλου, και 
Γούτσος, 1999: 240).
 Η εργασία ακολουθεί τη μέθοδο του πρότζεκτ, αφορά σε μια ολιστική, 
μαθητοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας (The Layered Approach’, Fried- Booth, 1986: 
46) όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντική χρήση της αγγλικής γλώσσας 
‘ακούγοντας’ παραδείγματα αληθινών διαφημίσεων στο ραδιόφωνο και ‘διαβάζοντας’ 
αυθεντικά σενάρια. Στη συνέχεια καλούνται να ‘συνθέσουν’ δικά τους σενάρια 
διαφήμισης τα οποία ηχογραφούν με το πρόγραμμα Audacity μέσα από τον ηχητικό-
κινητικό συντονισμό του γλωσσικού σεναρίου με ταυτόχρονη μίξη ήχου, λόγου και 
μουσικής. Τέλος καλούνται να διαμοιραστούν τη διαφήμιση μέσω διαδικτυακής, 
μαθητικής πλατφόρμας και να ‘παρουσιάσουν’ (powerpoint) ενώπιον της τάξης το 
προϊόν τους, αξιολογώντας παράλληλα το τελικό προϊόν των άλλων ομάδων. Η όλη 
διαδικασία καταγράφηκε σε φόρμες επιτόπιας παρατήρησης ενώ αξιολογήθηκε μέσα 
από ημι- δομημένα ερωτηματολόγια όπου οι μαθητές αξιολόγησαν την εμπειρία τους. 
 Βασικά ευρήματα: Οι μαθητές- παραγωγοί:
• Έκαναν ουσιαστική χρήση του διαδικτύου
• Κατανόησαν τη διαδικασία παραγωγής μιντιακού περιεχομένου
• Έγιναν συμμέτοχοι της διαδικασίας παραγωγής λειτουργώντας ως εκπαιδευτές 

των μέσων
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• Ανέπτυξαν ατομική και συλλογική κριτική σκέψη, νοητική και συναισθηματική 
αντίληψη των ψηφιακών μέσων της επικοινωνίας και ικανότητες κοινωνικής 
δικτύωσης για μαθησιακούς σκοπούς

• Ανέπτυξαν δεξιότητες αυτό- αξιολόγησης και αλληλο- αξιολόγησης
• Ανέπτυξαν γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου στην αγγλική 

γλώσσα
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Η παρούσα μελέτη μικρής εμβέλειας απαντά 
στην έλλειψη διασύνδεσης του ‘αλφαβητισμού στα μέσα’ με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών της Ελλάδας (Kosmidou- Hardy στους Hart και Süss, 2002: 59-60). Αποσκοπεί, 
επομένως, να αποτελέσει μια πιλοτική μελέτη ώστε να ακολουθήσουν επιπλέον μελέτες 
που θα αναδεικνύουν την ανάγκη να ενταχθούν οι νέοι καλύτερα στη σύγχρονη 
κοινωνία της πληροφορίας ως επικοινωνιακά εγγράμματοι άνθρωποι, ως κοινωνοί της 
πληροφορίας, αρωγοί επικοινωνιακών μηνυμάτων και ‘γνωστικοί εταίροι’ (Κούρτη, 
2012α) των μέσων βασιζόμενοι στην κουλτούρα των μέσων και στη δική τους γνώση 
και επίγνωση της κουλτούρας των μέσων.

Λέξεις-κλειδιά: Αλφαβητισμός στα μέσα, διαφήμιση, επικοινωνιακά εγγράμματοι 
άνθρωποι.

Πολιτιστική πολιτική στο σχολείο
Πολυμέρου Καλλιόπη

Στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις: «πολιτισμός», «πολιτική», «πολίτες» μοιράζονται 
την ίδια κοινή ρίζα της λέξης «πόλις» μέσα στην οποία ανθεί μια ποικιλότητα: 

πολιτισμών, πολιτικών, πολιτών. Η έννοια του πολίτη θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα 
στην παρούσα εισήγηση αφού ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πόσο καταλυτικός είναι 
ο ρόλος της εκπαίδευσης στη δημιουργία ταυτοτήτων: Η πολιτιστική πολιτική του 
εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας συντελεί στη δημιουργία των πολιτών της. 
 Ο προσδιορισμός του επιθυμητού είδους πολιτών εκ μέρους της πολιτείας 
θα πρέπει να την οδηγήσει στον σχεδιασμό εκείνων των πολιτισμικών επιλογών που 
συντελούν με τη σειρά τους στη δημιουργία τέτοιου είδους πολιτών. Επομένως το 
«τι είδους εκπαίδευση θέλουμε» είναι κατά τη άποψή μας το σημαντικό, κρίσιμο και 
εμφαίνον των πολιτισμικών μας προτιμήσεων ερώτημα.
 Στην Ελλάδα πολιτιστική πολιτική ακολουθείται ήδη από τον 19ο αιώνα, σχεδόν 
από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Η πολιτιστική πολιτική του νεοσύστατου 
κράτους κινήθηκε πάνω σε δύο άξονες: Πρόκειται για τον άξονα της αρχαιολογίας και 
τον άξονα της λαογραφίας. Και οι δύο αποτελούν μία ‘έσωθεν’ καλή μαρτυρία για όσους 
μας παρακολουθούν ‘έξωθεν’. Κάθε φορά που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερνε στο φως 
κι από ένα θραύσμα προσέθετε στη συλλογική μνήμη του λαού κι από ένα στήριγμα 
με το παρελθόν του. Παράλληλα, μια άλλη επιστήμη άρχισε να μελετάει τα τραγούδια 
του λαού, τους χορούς του, τις συνήθειές του και να βρίσκει ομοιότητες και αναλογίες 
με τους αρχαίους. Στόχος της: η διατήρηση και εδραίωση της ελληνικής πολιτισμικής 
ταυτότητας, μέσα από την αισθητική της λαϊκής ψυχής.
 Το ελληνικό σχολείο ακολούθησε επίσης μια πολιτισμική πολιτική που 
ακουμπούσε στην αρχαία Ελλάδα και τη λαογραφία. Αυτό είναι φυσικό και το επιβάλλει 
η μακραίωνη ιστορία μας. Οι συνθήκες σήμερα όμως είναι πολύ διαφορετικές. 
Κατ́ αρχήν η Ελλάδα αποτελεί χώρα της Ε.Ε. γεγονός το οποίο διευρύνει την πολιτισμική 
της ταυτότητα και την καθιστά συνυπεύθυνη για τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτισμικές 
επιλογές, πολλές εκ των οποίων αφορούν και στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών 
– μελών της Ε. Ε. Κι ύστερα οι πάνω από διακόσιοι ορισμοί της έννοιας πολιτισμός, 
όπως επίσης και ο πληθυντικός αριθμός της λέξης (πολιτισμοί) εξηγούν τη δυσκολία 
του πράγματος.
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 Το σημερινό ελληνικό σχολείο έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα: 
πολυπολιτισμικότητας, εκπαιδευτικών πολιτικών για τη διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας, διδακτικών προσεγγίσεων σε μικτές τάξεις, κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
στο σχολείο, όπως επίσης και ζητήματα αειφορίας, περιβάλλοντος κοκ. Η συνθήκη του 
Μάαστριχτ έθεσε τον Πολιτισμό στο πεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως 
κάθε ευρωπαϊκή χώρα αντιλαμβάνεται τον Πολιτισμό διαφορετικά: οι διαφορές 
αντανακλούν άλλωστε την ιστορική διαδρομή κάθε χώρας. 
 Επομένως, το ελληνικό σχολείο ως θεσμός που μπορεί να επιδρά άμεσα ή 
έμμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων, ιδεών και αξιών οφείλει 
• να αποσαφηνίσει τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος πολιτισμός στη σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα και στη σύγχρονη διεθνή συγκυρία 
• να ορίσει τις πολιτισμικές του αξίες, και
• να φροντίσει για τη μετάδοση των αξιών αυτών.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνικό σχολείο, πολιτιστική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός, 
ταυτότητα/ετερότητα.

Η στάση των διαχειριστών Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ως προς την 
εφαρμογή των ψηφιακών παιχνιδιών ως διοικητικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία

Ποταμιάς Γεώργιος και Tuncay Nazime

Αν και τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μέρος πια της ζωής μας, δε χρησιμοποιούνται 
επαρκώς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα βασικά θέματα εκπαιδευτικής 

διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνονται πιο πολύπλοκα από την ύπαρξη 
πολλαπλών ψηφιακών πλατφόρμων και επιλογών από την επίδραση της αγορά 
πληροφορικής, των πανεπιστημίων, της διοικητικής ιεραρχίας, της γραφειοκρατίας 
αλλά και της διαφοράς κουλτούρας μεταξύ θεωρητικών και εκπαιδευτικών στην 
πράξη. Έχοντας αυτά ως αφορμή διεξήγαμε έρευνα σε 3 διαφορετικές χώρες για 
να διερευνήσουμε το διαφορετικό αντίκτυπο των ψηφιακών παιχνιδιών στην εξ 
αποστάσεως διοίκηση, σχετικά με τη σύγκλιση και απόκλιση των διαχειριστών των 
εκπαιδευτικών συστημάτων τόσο σε σχέση με τα συστήματα που διαχειρίζονται όσο 
και με τα εκπαιδευτικά ζητήματα κουλτούρας.
 Η εργασία αυτή ασχολείται με το θέμα της απόκλισης και σύγκλισης σε 
σχέση με τα μακρινά συστήματα και τα περιβάλλοντα μάθησης των εξ αποστάσεως 
εκπαιδευομένων και ειδικότερα των διαχειριστών τέτοιων προγραμμάτων σε σχέση 
με τα ψηφιακά παιχνίδια. Η ποικιλομορφία και η καινοτομία του παρόντος εγγράφου 
επισπεύδει νέες διαστάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση σε απόσταση ς σε σχέση με 
την σύγχρονη ψηφιακή gaming κουλτούρα και τη μάθηση. Έτσι, τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης μπορεί να διαφωτίσουν αυτές τις τάσεις σε χώρες με ισχυρούς 
πολιτιστικούς δεσμούς.
 Ένα online ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για να συλλέξει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τη στάση των εξ αποστάσεως διαχειριστών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών σε τρεις χώρες (Κύπρος, 
Ελλάδα και Τουρκία, 142 διαχειριστές) που σχετίζονται πολιτισμικά χώρες. Στατιστικές 
μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων.
 Παρά τις πολιτισμικές ομοιότητες, υπάρχει μια σημαντική διαφορά στη στάση 
της διοίκησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταξύ ανδρών και γυναικών στους 
διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ δεν υπάρχει σημαντική επίδραση σε άλλες πτυχές της 
έρευνας. Ειδικά στην καινοτομία και τη θετική επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών 
στη διοίκηση εξ αποστάσεως υπάρχει σημαντική σύγκλιση.
 Μια ισχυρή τάση υπάρχει για τους διαχειριστές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 Περιλήψεις EduPolicies 2014 85

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
Κ

Ο
ΙΝ

Ω
ΣΕ

ΙΣ

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

μεταξύ ενοποίησης και εξειδίκευσης. Τέτοια επίμονα αμφιλεγόμενα ζητήματα που 
επιτυγχάνουν την βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής είναι 
στον τομέα των επαγγελματικών σπουδών, το κατάλληλο μέρος, το πρόγραμμα 
σπουδών ενώ η σημαντικότερη υποχρέωση ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτή είναι να 
δώσει στους σπουδαστές τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
δια βίου ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους.

Λέξεις-κλειδιά: Εξ αποστάσεως διαχειριστές, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγκλιση, 
ψηφιακά παιχνίδια, απόκλιση.

Εκπαιδευτική πολιτική με ανανεωτικούς στόχους στα πλαίσια 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και γλωσσικής πολυμορφίας

Ρογάρη Γεωργία

Διερευνώντας τα στοιχεία εκείνα που σηματοδοτούν τη διαφοροποίηση στη χάραξη 
της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

διαπιστώνεται η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση, την εκπαιδευτική πολιτική και 
την εθνοπολιτισμική ετερογένεια. Η μελέτη αυτή παρακολουθεί τα κείμενα των 
αποφάσεων των φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού όσα στοιχεία αναδεικνύονται 
από τη μελέτη τους, συνδεόμενα με την εποχή τους, θα επιτρέψουν να προβεί κανείς σε 
διαπιστώσεις και να ενισχύσει απόψεις. 
 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
στην εκπαίδευση που πραγματοποιούνται μέσω μιας διαδικασίας διάδρασης των 
πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα βασικά θέματα, 
όπως η εκμάθηση γλωσσών ως βασικής δεξιότητας σε μια προοπτική δια βίου μάθησης.
 Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ως αντικείμενο έρευνας αλλά και η 
σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, εντάσσονται στο ερευνητικό πεδίο της 
Ιστορικής Έρευνας. Η ιστορική διαπλοκή της γλωσσικής πολυμορφίας μιας κοινωνίας 
με την εκπαίδευση και την πολιτική είναι θέμα που αναπτύσσεται στο περιεχόμενο 
των ευρωπαϊκών θεσμικών διατάξεων και ως αντικείμενο της Ιστορικής Έρευνας 
εντάσσεται στην περιοχή μελέτης των Πολιτικών της Εκπαίδευσης.
 Στις ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον 
για τα θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος 
στη χώρα μας, με στόχο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ποιοτικές απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής της πληροφόρησης, προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη. 
Συγκεκριμένα, γενικότερος στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση διεθνών εμπειριών, 
η ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών και η εμπλοκή Ελλήνων εκπαιδευτικών 
στις σχετικές δραστηριότητες. Εκπαιδευτικά θέματα και τομείς, όπως η διοίκηση 
των σχολικών μονάδων, κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματική υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αξιολόγηση, η τεχνολογία και η τεχνολογία των 
πληροφοριών, ως νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα στο σύγχρονο σχολείο, η εξασφάλιση 
ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση και η δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
πρέπει να είναι οι διαρκείς επιδιώξεις για ευρύτερη διεθνή συνεργασία με στόχο 
την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αυτοπροσδιορίζεται, σε μια σειρά επίσημων κειμένων της, ως κοινότητα 
πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση 
για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας.
 Επιδιώκοντας να παρουσιάσει κανείς μια εικόνα της εξέλιξης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και να προσδιορίσει βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
στρατηγικής που επηρεάζουν και την εθνική εκπαιδευτική πολιτική, διαπιστώνει ότι η 
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εκπαίδευση προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και οι στόχοι της 
διαμορφώνονται με βάση τις νέες προκλήσεις. Κοινή τάση των σύγχρονων ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών πολιτικών αποτελεί η πεποίθηση ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί 
ένα πρότυπο της από κοινού εκμάθησης και εξέλιξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου 
αιώνα οι γλώσσες αποτελούν βασικό μοχλό μετεξέλιξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε 
μια κοινωνία της γνώσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική πολιτική, γλωσσική πολυμορφία, κοινωνία της 
γνώσης, ποιότητα.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του 
εκπαιδευτικού. Μια κριτική προσέγγιση της νέας απόπειρας 
εισαγωγής συστήματος αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας της Εκπαίδευσης

Σακατζής Δημήτρης και Αποστολάρα Παρασκευή

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής λειτουργίας ενός 
οργανισμού. Στόχος της είναι, μέσω των διαδικασιών ανατροφοδότησης, να 

βοηθήσει τον οργανισμό να αναγνωρίσει το βαθμό στον οποίο πέτυχε τους στόχους 
του και να αποτιμήσει τα σημεία του έργου του, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση 
του. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εμπλέκονται όλες οι συνιστώσες της 
εκπαίδευσης, από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα προγράμματα σπουδών μέχρι 
τη χρηματοδότηση και την υλικοτεχνική υποδομή, από τις δομές του υπουργείου, της 
περιφέρειας και της διεύθυνσης της εκπαίδευσης, μέχρι το σχολείο και την τάξη και 
τέλος, από το διοικητικό στέλεχος μέχρι τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Επιπρόσθετα, 
αφορά σε όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και του ανθρώπινου 
δυναμικού του.
 Η ανάδειξη των διαφορών μεταξύ της επιστημονικής πρότασης του 
υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και του προεδρικού διατάγματος που ψηφίστηκε για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη συγκριτική παράθεση των δυο κειμένων 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τις θεωρητικές βιβλιογραφικές αναφορές της εισαγωγής 
αξιολογικών διαδικασιών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα.  
 Η μελέτη των δύο επίσημων κειμένων χρησιμοποιείται ως ενδεικτική του 
ευρύτερου θέματος της αξιολόγησης στην Ελλάδα. Αφορά στο φαινόμενο της εισαγωγής 
αξιολογικών διαδικασιών και αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη ανάλυση των παραγόντων 
που δρουν στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ως πηγές άντλησης 
δεδομένων χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες. Τα δεδομένα προέρχονται 
από έντυπες και ηλεκτρονικές εργασίες, μελέτες επιστημονικών ομάδων, επίσημα 
κείμενα (προεδρικά διατάγματα, σχέδια νόμου), καθώς και από μία συνέντευξη από 
στέλεχος του ΥΠΑΙΘ.
 Στο ευρύτερο πεδίο που αναφέρεται στη μέθοδο της εισαγωγής αξιολογικών 
διαδικασιών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αναδεικνύεται ότι απουσιάζουν το στάδιο 
της κοστολόγησης της διαδικασίας και το στάδιο της σύναψης συμφωνίας μεταξύ των 
μερών (ΥΠΑΙΘ-εκπαιδευτική κοινότητα). Αναφορικά με τη σύγκριση των δύο κειμένων, 
το προεδρικό διάταγμα αποτελεί μια αποσπασματική αποκοπή του μέρους που 
αναφέρεται στην αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, περιορίζει 
την αξιολογική του εμβέλεια στο ανθρώπινο δυναμικό του εκπαιδευτικού συστήματος, 
αφήνοντας έξω το διοικητικό προσωπικό του υπουργείου, αλλά και την αξιολόγηση 
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των δομών και των διαδικασιών του. Ενώ, μετατρέπει την κλίμακα μέτρησης από 
περιγραφική σε αριθμητική, αφαιρώντας την ποιοτική της αξία και μεταθέτοντας 
την έμφαση από ένα σύστημα «τεκμηρίωσης» σε ένα σύστημα «βαθμολόγησης». Η 
διαφοροποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της φιλοσοφίας της αξιολόγησης, 
από διαμορφωτική σε τελική προσδίδοντας στις αξιολογικές διαδικασίες ελεγκτικό 
χαρακτήρα. 
 Συγκρίνοντας τις δυο προσεγγίσεις συμπεραίνεται ότι μια ολοκληρωμένη 
μεθοδολογικά πρόταση που περιλαμβάνει διακριτά και σαφή στάδια, χαρτογράφηση 
των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, καθορισμό πλαισίου αναφοράς, 
εννοιοδότηση των εκπαιδευτικών στόχων και φιλοσοφία που προάγει το διαπιστωτικό, 
διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των αξιολογικών 
διαδικασιών, μετατράπηκε σε μια ιεραρχικά ελεγχόμενη διαδικασία του έργου του 
εκπαιδευτικού. Εν κατακλείδι, το απόσταγμα της διάδρασης μεταξύ του εκπαιδευτικού 
συστήματος, της διαδικασίας αξιολόγησης και του ανθρώπινου παράγοντα, αφαιρεί 
ποιότητα από το σύστημα.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικό έργο, ομάδα εργασίας 
ΥΠΑΙΘ, ΦΕΚ 240/5-11-2013.

Ο ρόλος της διοίκησης σχολικών μονάδων στην εργασιακή 
ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση των καθηγητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Σακελλαρίου Παναγιώτα

Τα σχολεία στην Ελλάδα είναι οργανισμοί που διοικούνται από τον Διευθυντή και το 
σύλλογο διδασκόντων. Αυτή η μελέτη ερευνά πώς τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
διοίκησης - η διοίκηση και η ηγεσία που ασκεί ο διευθυντής και η λειτουργία του 
συλλόγου διδασκόντων - επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και την δέσμευση 
στον οργανισμό, όπως τα αντιλαμβάνονται οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από 538 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια 
στην Ελλάδα. Οι συσχετίσεις Pearson αποκάλυψαν ότι τα χαρακτηριστικά διοίκησης 
σχετίζονται και με την εργασιακή ικανοποίηση και με την δέσμευση στον οργανισμό, 
ενώ η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι μόνο η δέσμευση μπορεί να 
προβλεφθεί σημαντικά από τα χαρακτηριστικά του διευθυντή και του συλλόγου 
διδασκόντων. Όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση, φαίνεται ότι υπάρχουν άλλοι 
παράγοντες που μπορούν να την προβλέψουν, εκτός αυτών που εξετάζονται στη 
συγκεκριμένη έρευνα.
 Τα αποτελέσματα συνάδουν με άλλες μελέτες που ερευνούν την εργασιακή 
ικανοποίηση και την οργανωτική δέσμευση των εκπαιδευτικών. Μία αντίστοιχη 
έρευνα για τις αντιλήψεις των απασχολούμενων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα 
μπορούσε να αναδείξει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολική διοίκηση, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Εργασιακή ικανοποίηση, Οργανωτική δέσμευση.
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Ελλάδα 2010-2014: Εκπαιδευτικές πολιτικές συγκρότησης ενός 
συστήματος Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

Σαλτερής Νικόλαος και Κρασσάς Στέλλιος

Από τον Αύγουστο του 2012 έως και το Σεπτέμβρη του 2014 εκδηλώνονται στην 
Ελλάδα μια σειρά εκπαιδευτικών πολιτικών που αποσκοπούν, ουσιαστικά 

για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας - και χωρίς καμία σχέση με το «σύστημα 
επιθεωρητισμού» που λειτούργησε από το 1850 έως το 1982 - στη συγκρότηση, 
νομοθέτηση και λειτουργία ενός εθνικού συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 
Έργου και του Εκπαιδευτικού.
 Το κείμενο έχει διπλό σκοπό: 
1. Να παρουσιάσει εν συντομία το σύνολο των αποφάσεων και ενεργειών της 

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, του επιστημονικού πορίσματος 
που επιζήτησε και έλαβε, των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων που 
ακολούθησαν καθώς και των όποιων αντιδράσεων προκλήθηκαν και των θέσεων 
οι οποίες εκφράστηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη, δίχρονη και 
πλέον, πορεία συγκρότησης, υλοποίησης και αρχικής λειτουργίας του - εν τη 
γενέσει του - εθνικού συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των 
Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

2. Να ανιχνεύσει ακροθιγώς τις σχέσεις του συστήματος αυτού τόσο με τις προτροπές 
εκθέσεων διεθνών οργανισμών που έχουν εκπονηθεί ιδιαίτερα για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. Έκθεση ΟΟΣΑ, 2011), όσο και με τις κυρίαρχες τάσεις 
για την Αξιολόγηση που επικρατούν τόσο διεθνώς όσο στα άλλα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά συστήματα. 

 Μεθοδολογία: Περιγραφή και κριτική ανάλυση του περιεχομένου α) των 
ενεργειών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, β) των θέσεων των 
ελληνικών κομμάτων, γ) των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και γ) του περιεχομένου 
των σχετικών νομοθετικών (ποιοτική ανάλυση περιεχομένου), δ) των αντιδράσεων 
από τις συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών.
 Βασικά ευρήματα: Η ανακοίνωση θα περιγράψει με ακρίβεια και ολοκληρωμένα 
τόσο το εθνικό σύστημα Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση που προέκυψε κατά χρονικό 
διάστημα Αύγουστος 2012 – Σεπτέμβριος 2014, όσο και τις επιρροές που άσκησαν στη 
συγκρότησή τους οι κυρίαρχες, διεθνώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τάσεις για την 
Αξιολόγηση, αναδεικνύοντας τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού, αλλά και τις αντιδράσεις 
και αντιθέσεις που συναντά κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησής του από μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και οι 
εκπαιδευτικές αρχές εν γένει, κατά την περίοδο 2012 -2014, επιδίδονται σ’ ένα 
πρωτοφανή στην Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης «αγώνα δρόμου» με στόχο την 
υιοθέτηση και λειτουργία ενός συστήματος Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση. Η κίνηση 
αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο υπέρβασης της βαθιάς δημοσιοοικονομικής 
κρίσης που εκδηλώνεται στη χώρα στις αρχές του 2010 και αποτελεί μέρος της 
προσπάθειας ανταπόκρισης στις διεθνείς υποχρεώσεις που αυτή αναλαμβάνει, μέρος 
των οποίων αποτελεί και η εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας 
διοίκησης. Η νέα αυτή κατάσταση φαίνεται ότι κλείνει - σχετικά βίαια - έναν ατέρμονα 
κύκλο προσπαθειών θεσμοθέτησης προβλέψεων σχετικά με την Αξιολόγηση στην 
Εκπαίδευση, που άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μετά την κατάργηση του 
θεσμού της εκπαιδευτικής Επιθεώρησης και πιθανώς θα συνεχιζόταν στο διηνεκές, 
αφού μέχρι και τις αρχές του 2010, οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια των ηγεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας ακολουθούσε η υποχώρηση αυτών στις σταθερά και έντονες 
πιέσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών που με διάφορα προσχήματα (κυρίως αυτό 
της έλλειψης «διαλόγου») διαρκώς ανέβαλαν και τελικά ματαίωναν κάθε ανάλογο 
εγχείρημα.   

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικές πολιτικές, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, 
Εκπαιδευτική Ιδεολογία.
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Εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης: Η κατ’ οίκον εκπαίδευση. 
Φιλοσοφικές προσεγγίσεις, ηθικά διλήμματα και πρακτικές 
εφαρμογές

Σίνου Χριστίνα

Τα πολλαπλά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
τα τελευταία χρόνια και οξύνθηκαν λόγω των έντονων κοινωνικοπολιτικών 

μεταβολών, αναζωπύρωσαν τον διάλογο για το είδος και τις μεθόδους εκπαίδευσης 
που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Το «παραδοσιακό» σχολείο δέχεται σφοδρή κριτική 
για έλλειψη δημιουργικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας, παρωχημένο πρόγραμμα 
μαθημάτων, αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, κ.ά. Στη Φιλοσοφία της 
Παιδείας και την Ιστορία της Παιδαγωγικής έχουν συζητηθεί ποικίλα μοντέλα 
εναλλακτικής εκπαίδευσης εκτός σχολείου, ένα εκ των οποίων είναι η κατ’ οίκον ή 
κατ’ ιδίαν εκπαίδευση (homeschooling, home education). Ιστορικά καταγράφεται 
από την εποχή της κλασικής αρχαιότητας, και φτάνει μέχρι τις αστικές και βασιλικές 
οικογένειες των αρχών του 20ου αιώνα. Σήμερα, σε χώρες που επιτρέπεται νομικά, 
ολοένα και αυξάνεται το ποσοστό των γονιών που επιλέγουν την κατ’ οίκον μάθηση 
για τα παιδιά τους.
 Σκοπός της ανακοίνωσής είναι να παρουσιάσει την κατ’ οίκον εκπαίδευση, 
τους λόγους που οι γονείς επιλέγουν αυτό το ριζοσπαστικό μοντέλο μαθητείας, ποιες 
χώρες παρέχουν το δικαίωμα επιλογής, ποια τα είδη, οι μέθοδοι, οι διδάσκοντες, ποιο το 
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, και γενικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
αυτού του εναλλακτικού παιδαγωγικού μοντέλου. 
 Η μελέτη της βιβλιογραφίας και η συλλογή πληροφοριών – κυρίως μέσω 
διαδικτύου - από τον αγγλόφωνο κόσμο, το νομικό πλαίσιο του οποίου υποστηρίζει 
την κατ’ οίκον εκπαίδευση (ΗΠΑ, Καναδάς, Μ.Βρετανία, Αυστραλία, Ν. Αφρική), 
δείχνει ότι οι γονείς πλέον επιλέγουν πρόγραμμα μαθητείας κατ’ οίκον κυρίως λόγω 
της υψηλής ποιότητας της παρεχομένης παιδείας. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση απασχολεί 
τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία τριάντα χρόνια από τη θεσμοθέτησή 
της στις ΗΠΑ και λόγω των υψηλών επιδόσεων των κατ’ οίκον μαθητών στις εξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσεων. 
 Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει ούτε αναγνωρίζει την κατ’ 
οίκον εκπαίδευση. Η υποχρεωτική μαθητεία σε σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι 
αναγκαίος όρος απονομής πιστοποιητικού γνώσεων (απολυτήριο), ενώ αποκλειστικά 
σε σοβαρές περιπτώσεις υγείας χορηγείται άδεια για κατ’ οίκον διδασκαλία. Συναφώς, 
η ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα είναι σχεδόν ανύπαρκτη και μόνο σποραδικές 
αναφορές εντοπίζονται εμβόλιμα σε ευρύτερα θέματα όπως η «αποσχολειοποίηση». 
Στη φιλοσοφική διερεύνηση του θέματος βλέπουμε ότι οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν 
την επιλογή για κατ’ οίκον εκπαίδευση ως ενδεικτική της ελευθερίας, δημοκρατίας και 
των δικαιωμάτων των νέων. Οφείλουμε να θέσουμε το θέμα της κατ’ οίκον εκπαίδευσης 
στον γενικότερο διάλογο περί παιδείας, κι εφόσον νομικά δεν υποστηρίζεται στη 
χώρα μας, μπορεί ωστόσο να εμπλουτίσει τον διάλογο για το είδος της παιδείας που 
επιλέγουμε για τις νέες γενιές.

Λέξεις-κλειδιά: Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, κατ’ οίκον εκπαίδευση, ιδιωτική 
εκπαίδευση, αποσχολειοποίηση.
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Γλωσσική Διδασκαλία και Μουσική Εκπαίδευση: Η εφαρμογή 
των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά μεταναστών

Σκλείδα Σοφία

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και αξιοποίηση των αρχών τόσο της 
Διαπολιτισμικής, όσο και της Μουσικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια μιας καινοτόμου 

προσπάθειας εκμάθησης των ελληνικών, μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, σε 
παιδιά μεταναστών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσική Οδύσσεια καθώς και η 
συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Φυλής, που είναι αποδέκτης πολλών μεταναστευτικών ομάδων.
 Αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει η ομαλή ένταξη των μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία είναι να έρθει ο μετανάστης σε επικοινωνία με την ελληνική 
γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Έτσι θα μπορέσει να γνωρίσει τον 
ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και να εξοικειωθεί 
με τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα και τον τρόπο ζωής. Συνεπώς βασικός σκοπός του 
προγράμματος ήταν να αναπτύξουν τα παιδιά τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινότητας και 
κατά συνέπεια να ενταχθούν καλύτερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να 
προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
 Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς 40 παιδιών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε τέσσερις εκπαιδευτικούς (τρεις φιλολόγους και μία 
νηπιαγωγό), μια κοινωνιολόγο και σε δύο μουσικούς- συνθέτες. Για την εξαγωγή των 
συμπερασμάτων η έρευνά μας στηρίχτηκε σε δύο μεταβλητές. Η πρώτη είναι η χώρα 
προέλευσης (ανεξάρτητη) και η δεύτερη η ηλικία του κάθε παιδιού (εξαρτημένη). Η 
ηλικιακή φάση των παιδιών εκτείνεται από τα τρία έως εννέα χρόνια. Η προσέγγιση 
του θέματός μας στηρίχτηκε στη θεωρία του Προτύπου της Γνωστικής Προσαρμογής 
του Piaget η οποία στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη προσαρμογής 
τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον.
 Η μουσική και το τραγούδι αποτελούν δύο υπέροχους και ευχάριστους τρόπους 
εκμάθησης της ελληνικής με απίστευτες δυνατότητες, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν 
θαυμαστά αποτελέσματα υπό κατάλληλες χωροχρονικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, 
δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να εκφράσει συναισθήματα και να προσεγγίσει την 
κουλτούρα με ιδιαίτερο και λειτουργικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι, 
ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε και θα επεξεργαστούμε το νέο υλικό διδασκαλίας 
καθώς και η έκφρασή του ,αποτελούν ουσιώδεις φάσεις διδασκαλίας που μπορούν 
να επιφέρουν το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος, ουσιαστικό και αμείωτο 
παρουσιάζεται, μέσα από την έρευνα, το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η ανταπόκριση 
των παιδιών σ’ αυτό το είδος της μαθησιακής διαδικασίας.
 Η χρήση αυτής της προσέγγισης μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία διδασκαλίας της ελληνικής, 
την έκβαση της διδακτικής διαδικασίας, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής 
της, με βάση τις αναλυόμενες απόψεις όλων των συντελεστών της, αλλά και τη 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων και των μεταβλητών μας.

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Γλωσσική διδασκαλία, Παιδιά 
Μεταναστών, Διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Μουσική Αγωγή.
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Εκπαιδεύω στην παιδεία της δημοκρατίας στο σχολείο του 21ου 
αιώνα

Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνα

Η σχέση Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε ποτέ μια ευθύγραμμη υπόθεση, 
αλλά σχέση αμφίδρομη. Aπορρέει από ένα ευρύ πεδίο ιδεών και εφαρμογών 

και περιλαμβάνει απαραίτητα την εκπαίδευση στην Παιδεία της Δημοκρατίας, όπως 
εξελίσσεται σε ένα παγκοσμιοποιημένο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Το ίδιο το 
νόημα της Εκπαίδευσης, καθορίζεται από την επικρατούσα σημασία που δίδεται στην 
εφαρμογή της Δημοκρατίας. Δεν περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του ρόλου των 
κρατικών θεσμών ή της εκλογικής ψήφου. Ανταποκρίνεται σ ένα ε φάσμα γνώσεων, 
συνδεδεμένων με δεξιότητες και εμπειρίες που στοχεύουν στην παραγωγική 
συμμετοχή, στη δημοκρατική διαδικασία της συλλογικής ζωής, της εκπαίδευσης και 
των χώρων εργασίας τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, το σχολείο που λειτουργεί με βάση 
τις αρχές και τις αξίες της Παιδείας της Δημοκρατίας εκπαιδεύει τους νέους ώστε να 
αναπτύσσουν κριτική σκέψη απέναντι στα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια συμβάντα, 
να αποφασίζουν με υπευθυνότητα και ηθική δέσμευση όπως και να χειρίζονται και 
να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά φόρουμ. Ταυτόχρονα ο ρατσισμός, ο πολιτικός και 
θρησκευτικός εξτρεμισμός και άλλα εκφυλιστικά φαινόμενα δουλεύουν πάνω στους 
κοινούς άξονες της σωματικής και ψυχολογικής τρομοκρατίας και της απαξίωσης των 
αξιών της δημοκρατίας στο σχολείο όπως και στην κοινωνία.
 Σκοπός είναι πάντα η Παιδεία -ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό 
φαινόμενο- να προσεγγίζεται ως μέσον για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική ετοιμότητα 
ακόμα και όταν αναπτύσσονται μεμονωμένες ή ενδημικές συγκρούσεις.
 Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων προκαλούν σοβαρές θεωρητικές 
μετατοπίσεις και οδηγούν σε αλλαγές τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η παρούσα 
εισήγηση αξιοποιεί τις διεθνείς τάσεις σχετικά με την Εκπαίδευση στη Δημοκρατική 
Πολιτειότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παραθέτει ακόμα μία σύντομη επισκόπηση 
από έρευνες σε ευρωπαϊκά σχολεία σε σύγκριση με όσα καταγράφονται σε ελληνικά. 
Αναφορά επίσης γίνεται και σε μία επιτόπια έρευνα που ακολούθησε μία μεικτή 
μεθοδολογία, και έλαβε χώρα για 6 μήνες σε Γυμνάσια του Πειραιά που επλήγησαν από 
συνθήκες αποσταθεροποίησης, ανεργίας και φτωχοποίησης. Η έρευνα αυτή οδήγησε 
στην έναρξη ενός σχολικού πιλοτικού προγράμματος, εμπνευσμένου από τις βασικές 
αρχές του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και 
την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα («EDC /HRE”) (2010).
 Αναφαίνεται από τα ερευνητικά δεδομένα και τη δική μας επιτόπια έρευνα 
ότι το παραπρόγραμμα (hidden curriculum) των σχολείων επηρεάζει πρωτίστως τις 
δημοκρατικές ή μη συμπεριφορές, αξίες, γνώσεις και ικανότητες που περιλαμβάνονται 
στη σχολική ζωή (π.χ. ελευθερία έκφρασης της γνώμης και συμμετοχή). Οι εκπαιδευτικοί 
αποφεύγουν να αναλάβουν παρόμοια θέματα και αυτό οφείλεται στην άγνοια των EDC 
/HRE,στην απουσία εργαλείων, στην έλλειψη ευελιξίας, στο φόβο να αντιμετωπίσουν 
τον κοινωνικό και πολιτικό εξτρεμισμό. Ως εκ τούτου, το σχολείο αδυνατεί να 
εκπληρώσει την αποστολή του σχετικά με την δημοκρατική κοινωνική και πολιτική 
κοινωνικοποίηση των μαθητών. Από την άλλη όμως στα πρόσφατα διεθνή κείμενα, η 
εκπαίδευση αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μέσο άμυνας ενάντια στην αύξηση 
της βίας, του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. 
 Σε ένα σχολείο, με ελλείμματα δημοκρατίας, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 
κομβικός. Η γνώση οφείλει να μετασχηματίζεται σε πυρήνα σοφίας. Διαφορετικά δεν 
επιδρά στη δημοκρατική ετοιμότητα του πολίτη αφού δεν αγγίζει βασικές ουμανιστικές 
επιταγές σε όλους τους τομείς του επιστητού. Η ιδιότητα του πολίτη δεν μπορεί να 
κηρύσσεται, πρέπει να αποδειχτεί. Το μέγα διακύβευμα παραμένει η εκκόλαψη και η 
εμπέδωση της δημοκρατικής παιδείας.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδεία της Δημοκρατίας, Δημοκρατική ετοιμότητα, Σχολική 
εκπαίδευση.
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Διερευνητική μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια μελέτη 
περίπτωσης με χρήση του κινητού ψηφιακού εργαστηρίου LabDisc

Στεφανίδης Γεώργιος, Πετροπούλου Ουρανία και Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Στη σημερινή εποχή όπου η τεχνολογική αλλαγή αποτελεί καθημερινότητα, δεν 
μπορεί να μην επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τους μαθητές του 

σύγχρονου σχολείου. Τις τελευταίες δεκαετίες η παραδοσιακή διδασκαλία η οποία 
έχει σαν κέντρο το δάσκαλο και τη στείρα απομνημόνευση της γνώσης τείνει να 
αντικατασταθεί από τη σύγχρονη διδασκαλία που εστιάζει στην ανάπτυξη ισχυρών 
γνωστικών, κοινωνικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η διερευνητική 
μάθηση, έχοντας ήδη αναγνωρισθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια ιδιαίτερα δυναμική 
παιδαγωγική προσέγγιση, χρησιμοποιείται πλέον ως όχημα για την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητα σκεπτόμενοι και 
ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα. Επιπρόσθετα σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό σκηνικό 
καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
καθημερινή πρακτική, εμπλουτίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία και βοηθώντας τους 
μαθητές να γίνουν πιο αποδοτικοί και να μπορούν να κατανοούν σε βάθος έννοιες και 
στοιχεία των μαθησιακών στόχων.
 Στην παρούσα εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης 
(εκπαιδευτικό σενάριο) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που προωθεί την καλλιέργεια 
επιστημονικών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. συλλογή και ανάλυση πειραματικών 
δεδομένων, τη διαμόρφωση υποθέσεων, εξηγήσεων, κλπ.) στο μάθημα της Φυσικής, 
αξιοποιώντας το κινητό ψηφιακό εργαστήριο «Labdisc Enviro». Η μελέτη περίπτωσης 
έχει εφαρμοστεί στη ΣΤ’ Δημοτικού και το σενάριο έχει ως θέμα τα «Οικοσυστήματα».
 Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 
1. να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρωτότυπο 

διερευνητικό σενάριο μάθησης στο Δημοτικό που να καλλιεργεί διερευνητικές 
δεξιότητες. Για την επίτευξη αυτό του στόχου το σενάριο αξιοποιεί τις ψηφιακές 
πειραματικές συσκευές Labdisc. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση με 
βασίζεται στο μοντέλο της Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry Based Learning 
-IBL).Η αξιοποίηση του κινητού ψηφιακού εργαστήριου «Labdisc Enviro» έδωσε 
προστιθέμενη αξία στο σενάριό μας, καθώς ενσωματώνει αισθητήρες που μπορούν 
να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά κομμάτια του εξοπλισμού των εργαστηρίων, 
μετατρέποντας μια απλή τάξη σε ένα ψηφιακό επιστημονικό εργαστήριο. Με τον 
τρόπο αυτό, οι μαθητές εμπλέκονται άμεσα στον πειραματισμό, κάτι το οποίο κάνει 
τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική, αποδοτική και ευχάριστη (Globisens Net, 
2012).

2. να εφαρμόσουμε ένα συνδυασμό διαφόρων σύγχρονων τεχνικών αξιολόγηση, 
με τις οποίες να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, τόσο την ομαδική όσο και την ατομική επίδοση των μαθητών.

 Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου 
χρησιμοποιήθηκαν τα στάδια της διερευνητικής μάθησης.
 Συμπεράσματα - συζήτηση:
• αξιολόγηση της μελέτης περίπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να 

ελεγχθεί ο βαθμός της αποδοχής, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
αυτής της προσέγγισης από τους μαθητές.

• αξιολόγηση της μελέτης περίπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να 
ελεγχθεί ο βαθμός της αποδοχής της μελέτης περίπτωσης από την πλευρά του 
δασκάλου. 

• αξιολόγηση της χρησιμότητας του κινητού ψηφιακού εργαστηρίου “Labdisc”.

Λέξεις-κλειδιά: Διερευνητική Μάθηση, Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, κινητό 
ψηφιακό εργαστήριο, Labdisc.
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Αξιοποιώντας τη Μουσική και τον Πολιτισμό για τη διάδοση της 
Ευρωπαϊκής Ιδέας

Τζουρντού Αναστασία, Κοτσιφάκος Δημήτριος και Δουληγέρης Χρήστος

Τις σχολικές περιόδους 2012-2013 και 2013-2014 παρακολουθήσαμε τις επιμορφώσεις 
του προγράμματος του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς:
• B.E.S.T. ( Bringing Europe To School Teachers) (http://www.bestunipi.eu/). 
• EuropeStARTS (“Europe at Schools through Art and Simulation”) (http://www.

europestarts.eu/).
Στόχος των προγραμμάτων, ανάμεσα σε άλλους, ήταν η δημιουργία ενός ενεργού 
δικτύου ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθώς και η δημιουργία νέων παιδαγωγικών εργαλείων 
για τη διδασκαλία των διεθνών κι ευρωπαϊκών θεμάτων στα σχολεία. Με αφετηρία 
τις κατευθύνσεις των επιμορφώσεων την σχολική χρονιά 2013-2014 υλοποιήσαμε 
Πολιτιστικά Προγράμματα στα Δ.Σ. 117ο Δ.Σ. Αθηνών και 9ο Δ.Σ. Δάφνης με μουσικό, 
καλλιτεχνικό και διεπιστημονικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα που υλοποιήσαμε 
αφορούσαν τα πλαίσια εφαρμογής της Μουσικής διδακτικής και είχαν σαν σκοπό οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
• να ενημερωθούν για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και να δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν ως ενεργοί πολίτες συμμετέχοντας σε 
θεματικές εργασίες (project) που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μουσική 
σαν κοινή γλώσσα των λαών της Ευρώπης,

• να εξοικειωθούν στη χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την απόκτηση γνώσης σε 
σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα,

• να προωθήσουν τη δημιουργικότητα τους και να οργανώσουν δραστηριότητες 
σχετικές με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

• να δημιουργήσουν νέο διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό με τα κατάλληλα 
εργαλεία, και 

• να συμμετάσχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών 
πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Με ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες (αναζήτηση υλικού μέσω 
προσανατολισμένης πλοήγησης στο διαδίκτυο) και μουσικά δρώμενα με πρωταγωνιστές 
τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες υλοποιήσαμε Πολιτιστικά Προγράμματα 
σε δύο δημοτικά σχολεία (9ο Δ.Σ. Δάφνης και 117ο Δ.Σ. Αθηνών). Η μεθοδολογία μας 
είχε μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και εφαρμόσαμε ομαδοσυνεργατικές πρακτικές 
(μικρή μεικτή χορωδία). 
 Μέρος από τα project που υλοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν στις τελικές γιορτές 
των σχολείων. Επίσης, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου Δάφνης συναυλία των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα. Η συναυλία αυτή ήταν και η εναρκτήρια των καλοκαιρινών 
δραστηριοτήτων του κοινωνικού δικτύου Βιβλιοθηκών “Future Library” (http://
dafnilibrary.blogspot.gr/2014/05/2014-17-29.html). 
 Το παρόν άρθρο καταγράφει τα συμπεράσματα από τις εφαρμογές των 
προγραμμάτων στο χώρο των δημοτικών σχολείων μέσω των δυνατοτήτων που δίνει 
ένα εγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα. Αναδεικνύει την επίδραση του διαδικτύου 
και των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής μουσικής πράξης. 
Τέλος, καταγράφονται οι προοπτικές αξιοποίησης και προβολής των Ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών σε ειδικές διδακτικές, όπως είναι η διδασκαλία της Μουσικής στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτιστικό πρόγραμμα, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διαδίκτυο, Μουσική διδακτική.
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Σύνθεση μαθητικών ομάδων στις Ερευνητικές Εργασίες (project)

Τζωρτζάκης Ιωάννης

Οι Ερευνητικές Εργασίες θεσμοθετήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2011 ως διακριτή 
ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου. Πρόκειται για ένα 

νέο τρόπο εκπαίδευσης, καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, της εκπαίδευσης με 
εφαρμογή της μεθόδου project (Project Based Learning).
 Μία από τις βασικές αρχές για τη διεξαγωγή τους, η αρχή της δια-μαθητικής 
συνεργασίας, γνωστή και ως «ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης» (cooperative 
learning), οργανώνει τους μαθητές της τάξης σε ομάδες και αξιοποιεί τη δυναμική της 
ομάδας ως κινητήριο δύναμη των μαθησιακών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Ο 
τρόπος σύνθεσης των μαθητικών αυτών ομάδων είναι καθοριστικός για τη μετέπειτα 
συνεργασία, τόσο των μελών της κάθε ομάδας, όσο και των ομάδων μεταξύ τους και 
επηρεάζει την απόδοσή τους και το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας τους.
 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται, επεξηγούνται και αξιολογούνται δύο 
προτεινόμενες μέθοδοι σύνθεσης μαθητικών ομάδων, κατάλληλες για την υλοποίηση 
Ερευνητικών Εργασιών και συσχετίζονται με παράγοντες και προβλήματα που οι 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν. Η τεκμηρίωση βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας 569 
Ερευνητικών Εργασιών που υλοποιήθηκαν σε Γενικά Λύκεια της Κρήτης το σχολικό 
έτος 2012-2013, και ανάλογου αριθμού το σχολικό έτος 2013-2014. 
 Στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού των Ερευνητικών Εργασιών, που αποτελεί, 
μαζί με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, τον Οδηγό του μαθήματος, προτείνεται 
η δημιουργία ισοδύναμων αλλά εσωτερικά διαφοροποιημένων μαθητικών ομάδων. 
Σχετικές έρευνες, αλλά και πολυετής εφαρμογή των παραπάνω σε παρόμοιου τύπου 
εργασίες (μαθήματα Τεχνολογίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο) έδειξαν ότι τη συμβολή 
των παραπάνω στην επιτυχία των μαθημάτων είναι καθοριστική. Με την κατάργηση 
του μαθήματος της Τεχνολογίας από την Α Λυκείου το 2011 και την ανάθεση των 
νεοεισαχθέντων Ερευνητικών Εργασιών σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών 
προέκυψε από σχετική έρευνα ότι ο τρόπος αυτός δεν ακολουθείται σε ικανοποιητικό 
βαθμό, πράγμα που συσχετίζεται με προβλήματα οργάνωσης αλλά και υλοποίησης.
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης 
κατάστασης, η συσχέτιση των διαφόρων μεθόδων σύνθεσης μαθητικών ομάδων με 
σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών και 
τέλος η πρόταση και αξιολόγηση δύο μεθόδων συν-δημιουργίας μαθητικών ομάδων 
που δεν παρεκκλίνουν από τα οριζόμενα στις οδηγίες αλλά αποτελούν βελτίωσή τους. 
Η πρώτη μέθοδος αποτελεί βελτίωση της περιγραφόμενης στον Οδηγό, εμπλέκοντας 
τους μαθητές στη συν-διαμόρφωση των ομάδων με βάση καθορισμένα κριτήρια και η 
δεύτερη συνδυάζει συστημικά χαρακτηριστικά και είναι πλέον κατάλληλη σε κάποια 
είδη Ερευνητικών Εργασιών.
 Μεθοδολογία: Ακολουθείται η περιγραφική μέθοδος και η έρευνα συσχέτισης 
(correlation) συνοδευόμενη από ημι-δομημένη συνέντευξη. Χρησιμοποιήθηκαν 
ηλεκτρονικά ονομαστικά ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν από το συγγραφέα 
και στάλθηκαν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Κρήτης προκειμένου 
να συλλεχθούν στοιχεία για ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων. Τα ερωτηματολόγια 
υλοποιήθηκαν με το εργαλείο Google Forms και περιελάμβαναν κυρίως ερωτήσεις 
κλειστού τύπου (πολλαπλή επιλογή, κλίμακα, πλέγμα ελέγχου) Δόθηκαν 1100 περίπου 
απαντήσεις, σχεδόν από όλους τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν Ερευνητικές 
Εργασίες στην Κρήτη κατά τις σχολικές χρονιές 2012-2013 και 2013-2014. Στατιστική 
επεξεργασία και συσχέτιση των απαντήσεων έγινε με το λογισμικό SPSS.
 Βασικά ευρήματα: Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε 
μορφή γραφημάτων που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τα αναμενόμενα. 
Παρουσιάζονται και κατατάσσονται προβλήματα στις Ερευνητικές Εργασίες, 
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χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (ειδικότητα, επιμόρφωση, τόπος κτλ) και των 
υλοποιημένων Ερ. Εργασιών. Υπάρχει συσχέτιση του τρόπου δημιουργίας ομάδων 
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τον τόπο λειτουργίας του σχολείου, την 
ειδικότητα του εκπαιδευτικού και τα αναφερόμενα προβλήματα υλοποίησης.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Συμπεραίνεται ότι ο τρόπος σύνθεσης των μαθητικών 
ομάδων έχει επίδραση στην πορεία των Ερευνητικών Εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν ακόμα εναρμονιστεί με τις οδηγίες και προτείνουν σαν ερμηνεία της παραπάνω 
απόκλισης από το αναμενόμενο, τη μη επαρκή επιμόρφωση των διδασκόντων και 
την υποχώρηση στην πίεση που αυτοί δέχονται από τους μαθητές, προκειμένου οι 
ίδιοι να σχηματίσουν τις ομάδες με άτομα της επιλογής τους. Για την επίλυση του 
προβλήματος, προτείνονται δύο δοκιμασμένες ευρύτερες μέθοδοι σύνθεσης ομάδων, 
που περιγραφόμενες συνοπτικά, είναι να συν-καθορίζονται τα απαιτούμενα κριτήρια 
από εκπαιδευτικό και μαθητές και στη συνέχεια οι μαθητές να συνθέτουν τις ομάδες 
τους, χωρίς όμως να παραβαίνουν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Το πλεονέκτημα 
της μεθόδου είναι ότι δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέτουν οι ίδιοι τις 
ομάδες τους, τους επιτρέπει να επιλέγουν συνεργάτες της επιλογής τους, μεταξύ όμως 
αυτών που τα κριτήρια του εκπαιδευτικού έχουν περιορίσει. 

Λέξεις-κλειδιά: Ερευνητικές Εργασίες, project, σύνθεση ομάδων, ομαδοσυνεργατική.

Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο - Κίνητρα, Προσδοκίες και 
Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εμπλεκόμενων Εκπαιδευτικών

Τζωρτζάκης Ιωάννης και Παπαγιαννάκης Ευάγγελος

Τη σχολική χρονιά 2013-2014, ακολουθώντας τον καινοτόμο θεσμό της εισαγωγής 
του αυτόνομου μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών (project) στα Γενικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια, εισάγεται και στην Α’ Τάξη του Γυμνασίου το αντίστοιχο 
project για το Γυμνάσιο κάτω από το όνομα Βιωματικές Δράσεις. Η εργασία αποτελεί μια 
πρώτη προσέγγιση στη διερεύνηση, μέσω ηλεκτρονικού ανώνυμου ερωτηματολογίου, 
των παραγόντων που συνθέτουν τα κίνητρα, τις προσδοκίες και την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του «μαθήματος» των Βιωματικών Δράσεων (project) στο Γυμνάσιο. Τα συμπεράσματα 
που εξάγονται βασίζονται στις απαντήσεις 1200 εκπαιδευτικών που επέλεξαν να 
εκθέσουν τους λόγους που τους ώθησαν να αναλάβουν ένα τόσο διαφορετικό και 
καινοτόμο αντικείμενο.
 Η σημασία της επαγγελματικής ικανοποίησης αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων 
και από το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ερευνητικά δεδομένα χαρακτηρίζουν 
την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως ένα βασικό παράγοντα, ο 
οποίος συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Με την εξασφάλιση της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών τα επίπεδα ποιότητας και ανάπτυξης 
της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αυξηθούν μ́  ένα σταθερό και συνεχή τρόπο. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η απεικόνιση των προσδοκιών, των κινήτρων και τελικά 
του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με 
την εισαγωγή, την παρούσα σχολική χρονιά, των Βιωματικών Δράσεων ως αυτόνομο 
μάθημα της Α τάξης Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα νέο τρόπο εκπαίδευσης στο 
Γυμνάσιο, της εκπαίδευσης με εφαρμογή της μεθόδου project (Project Based Learning), 
και η επαγγελματική ικανοποίηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών εκτιμάται ότι θα 
συμβάλλει στην επιτυχία, ή μη, της νέας αυτής εκπαιδευτικής προσέγγισης.
 Μεθοδολογία: Ακολουθείται η περιγραφική μέθοδος με ηλεκτρονικό ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο που στάλθηκε κεντρικά σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας μετά από 
σχετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ και έγκριση του ΥΠΑΙΘ. Το ερωτηματολόγιο υλοποιήθηκε 
με το εργαλείο Google Forms και περιελάμβανε κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου 
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(πολλαπλή επιλογή, κλίμακα, πλέγμα ελέγχου) Δόθηκαν απαντήσεις 1200 περίπου 
εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Βιωματικές Δράσεις σε Γυμνάσια της Ελλάδας κατά τη 
σχολική χρονιά 2013-2014. 
 Βασικά ευρήματα: Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε 
μορφή γραφημάτων. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται 
στο καινοτόμο αντικείμενο των Βιωματικών Δράσεων, αν και πολλές φορές ήταν 
«αναγκασμένοι» από τις περιστάσεις να εμπλακούν, κυρίως για συμπλήρωση ωραρίου, 
δηλώνουν επαγγελματικά ικανοποιημένοι σε σημαντικό βαθμό.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Συμπεραίνεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών βασίζεται στην εκπλήρωση εσωτερικών κυρίως κινήτρων και 
προσδοκιών που οι ίδιοι θέτουν, σε πείσμα των εξωτερικών αντιξοοτήτων καθώς 
δηλώνουν επαγγελματικά ικανοποιημένοι και προτείνουν κίνητρα περισσότερης 
επαγγελματικής επιμόρφωσης και βελτίωσης έναντι χρηματικών ή άλλων εργασιακών 
απολαβών.

Λέξεις-κλειδιά: Βιωματικές Δράσεις, project, κίνητρα, επαγγελματική ικανοποίηση.

Κριτική και συγκριτική ανάλυση δύο προγραμμάτων σπουδών των 
ξένων γλωσσών: Το ΕΠΣ-ΞΓ έναντι του Προγράμματος Σπουδών του 
1977

Τζώτζου Μαρία

Το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται στο σύνολο των γνώσεων που οι μαθητές 
καλούνται να αποκτήσουν στο σχολείο (Richards, 2012). Έχει ως βασικό σκοπό 

να εφοδιάσει τους μαθητές με αξίες, ιδεώδη και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσουν το μέλλον σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό της κοινωνίας 
στην οποία διαβιούν. Τα προγράμματα σπουδών αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία, τις 
τάσεις, τις απαιτήσεις και τις συνθήκες της κοινωνίας και της εποχής τους. 
 Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να επιχειρήσει μία κριτική και συγκριτική 
ανάλυση δύο προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο 
ελληνικό δημόσιο σχολείο ως προς τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό, τη 
γλωσσική θεωρία και τις γνωστικές περιοχές όπως περιγράφονται στα δύο επίσημα 
έγγραφα: το πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας του 1977 
και το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 
στο δημόσιο σχολείο.
 Η κριτική και συγκριτική ανάλυση των δύο προγραμμάτων σπουδών είναι 
θεωρητική και βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Για 
το σκοπό αυτό, γίνεται κριτική ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών αρχών 
και της σχετικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον 
εκπαιδευτικό προσανατολισμό, τη γλωσσική θεωρία και τις γνωστικές περιοχές που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του 1977 και στο ΕΠΣ-ΞΓ προκειμένου να 
συζητηθούν ομοιότητες και διαφορές. Γίνεται ειδική αναφορά στις ιδεολογικές βάσεις 
των δύο προγραμμάτων σπουδών που αντιπροσωπεύουν την έκφραση διαφορετικών 
αξιακών συστημάτων, διαφορετικών απόψεων, στάσεων και κατευθύνσεων για τη 
σκοποθεσία της εκπαίδευσης που κατά κανόνα ενυπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα 
σπουδών. Οι διαφορετικές ιδεολογικές βάσεις προσδιορίζουν διαφορετικούς σκοπούς, 
στάσεις και αξίες που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά ή με τη θεώρηση 
της εκπαίδευσης ως μέσου αλλαγής ή με την ανάπτυξη και την αυτοπραγμάτωση του 
ατόμου και αναφέρονται ως Ανθρωπισμός, Αναδομισμός και Προοδευτισμός αντίστοιχα 
(Clarke, 1987· White, 1988).
 Το πρόγραμμα σπουδών του 1977 ήταν μία πρώτη ‘πραγματική’ απόπειρα να 
οργανωθεί η διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα. Εν αντιθέσει 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 Περιλήψεις EduPolicies 2014 97

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
Κ

Ο
ΙΝ

Ω
ΣΕ

ΙΣ

ΡΟ
Ο

ΡΙ
Κ

ΕΣ
 

Ν
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

με τα περισσότερα προγράμματα σπουδών από το 1899, το 1977 τέθηκε για πρώτη 
φορά η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ‘επί χάρτου’ με αναφορά στο περιεχόμενο 
και τη στοχοθεσία του μαθήματος. Το πρόσφατο ενιαίο ΕΠΣ-ΞΓ είναι όμως το πρώτο 
ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες και όλα τα επίπεδα 
γλωσσομάθειας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σχεδιασμένο από ειδικούς 
επιστήμονες. Τα δύο προγράμματα σπουδών εμφανίζουν εντυπωσιακές διαφορές όσον 
αφορά την ιδεολογική τους βάση, τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό, τη γλωσσική 
θεωρία και τους τομείς γνώσης. Το περιεχόμενο, η διάρθρωση και οι στόχοι τους 
διαφέρουν σημαντικά καθώς επηρεάζονται και διαμορφώνονται από εξωτερικές 
δυναμικές επιρροές που συνδέονται κυρίως με την κοινωνία, τον πολιτισμό, τη 
μαθησιακή θεωρία και τη φιλοσοφία της εποχής τους (Zais, 1976).
 Η συζήτηση αφορά ιδιαιτέρως το βαθμό στον οποίο τα δύο προγράμματα 
σπουδών αντιπροσωπεύουν την ‘κουλτούρα’ της κοινωνίας και της εποχής τους η 
οποία διαμορφώνεται από διαφορετικές ιδέες, ιδανικά, απόψεις, αξίες, υποθέσεις και 
επομένως διαφορετικές τάσεις και τρόπους εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Επιπλέον, 
δίνεται έμφαση στο νεότερο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες 
προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα κατά την τρέχουσα εφαρμογή του 
στη σχολική τάξη. 

Λέξεις-κλειδιά: Πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικός προσανατολισμός, γλωσσική 
θεωρία, πολυγλωσσία

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το κλειδί της μάθησης, της προόδου και 
της επιτυχίας: Το παράδειγμα της Παιδικής Χορωδίας Σαμοθράκης

Τηγανούρια Παναγιώτα

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ποιότητα στην εκπαίδευση, απαιτείται εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός όπου κατανοούμε εκπαιδευτικές ανάγκες, θέτουμε στόχους, 

επιλέγοντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες και προγραμματίζουμε, αξιοποιώντας το 
εκπαιδευτικό υλικό. Έπειτα μέσω μιας διαδικασίας αναστοχασμού αυτοαξιολογούμε τα 
αποτελέσματα της έμπρακτης εκπαιδευτικής μας πολιτικής και επαναπροσδιορίζουμε 
τους αρχικούς στόχους, θέτοντας νέους.
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να γίνει κατανοητή από τους 
εκπαιδευτικούς μουσικής η αναγκαιότητα των παραπάνω αρχών, στο πλαίσιο του νέου 
σχολείου που το χαρακτηρίζουν οι διεθνείς διδακτικές προσεγγίσεις της βιωματικής 
μάθησης, της ομαδοσυνεργατικότητας, της διαθεματικότητας, της διαπολιτισμικής και 
διαφοροποιημένης μάθησης. Εστιάζοντας στην αναγκαιότητα του παιδικού χορωδιακού 
τραγουδιού ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της βασικής μουσικής εκπαίδευσης 
και μέσα από το παράδειγμα της παιδικής χορωδίας Σαμοθράκης, θα επιδιώξουμε η 
παρούσα εισήγηση να λειτουργήσει όχι μόνο ως επιμόρφωση και ανατροφοδότηση 
αλλά και ως συνειδητοποίηση και αναθεώρηση για ισχύουσες εκπαιδευτικές πολιτικές 
που είναι ανάγκη να βελτιωθούν.
 Αντικείμενο της έρευνας είναι το παιδικό χορωδιακό τραγούδι, εξετάζοντας 
το παράδειγμα της παιδικής χορωδίας Σαμοθράκης που δραστηριοποιείται με επιτυχία 
τα τελευταία εφτά χρόνια. Η συμμετοχική παρατήρηση, το προσωπικό βίωμα και το 
πρωτογενές υλικό συνεντεύξεων, είναι βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας. 
Η εμπειρία τουλάχιστον είκοσι χρόνων σε θέματα μουσικής παιδείας, η επιμόρφωση 
συγκρότησης παιδικών χορωδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η μελέτη 
της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, κάνει την κατάθεση γνώσεων και διαπιστώσεων 
πιο εμπεριστατωμένη. Συγχρόνως, η ιδιότητα του σχολικού συμβούλου μουσικής 
έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης μουσικών εκδηλώσεων, σχολείων γενικής 
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παιδείας αλλά και μουσικών σχολείων, βοηθώντας τη διεξαγωγή ερωτημάτων και 
συμπερασμάτων, στο πλαίσιο μιας ποιοτικής- ερμηνευτικής έρευνας. Πού οδηγεί τελικά 
μια βιωματική προσέγγιση όταν δεν γίνεται αντιληπτό το θεωρητικό της πλαίσιο; Πώς 
το πρωτοποριακό μοντέλο της ομαδοσυνεργατικότητας μπορεί να βρει εξαιρετική 
εφαρμογή στη μουσική εκπαίδευση εφόσον γίνει κατανοητή η έννοια της συνήχησης;
 Εστιάζοντας στη συγκεκριμένη μουσική μέθοδο, που εφαρμόστηκε στην 
παιδική χορωδία Σαμοθράκης, αναλύουμε το σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης 
οδηγώντας στην πράξη του συνειδητού τραγουδιού. Με τον προσδιορισμό ξεκάθαρων 
στόχων, ο μαθητής γνωρίζει κάθε στιγμή ποιο είναι το επιδιωκόμενο και εργάζεται 
συνειδητά γι’ αυτό, μέσα από μια διαδικασία πνευματικής αναζήτησης, με αποτέλεσμα 
η μουσική που παράγεται να καθηλώνει τον ακροατή. Παράλληλα αναζητώντας 
παρόμοια μουσικά σχήματα σε σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης, φτάνουμε σε 
διαπιστώσεις για τη λειτουργία και τη θέση του παιδικού χορωδιακού τραγουδιού στο 
πλαίσιο της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης, μέσα από το πρίσμα ενός μεθοδολογικού 
σχεδιασμού. 
 Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η οργάνωση του υλικού μέσα από την 
προτεινόμενη μέθοδο οδηγούν στην προοδευτική μάθηση και το συνειδητό τραγούδι. Η 
μουσική εκπαίδευση ενταγμένη στο νέο σχολείο, οφείλει να επιλέξει αποτελεσματικές 
μεθόδους ακολουθώντας νέες ευρωπαϊκές διδακτικές τάσεις. Όταν η βιωματική 
προσέγγιση συνδέεται με ένα θεωρητικό υπόβαθρο, όταν γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη 
πολλών φωνών ως αυθύπαρκτα μέρη ενός όλου, στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης, όταν οι διαφορετικοί τρόποι που διαθέτει ένας μουσικοπαιδαγωγός 
υποστηρίζουν μια διαδικασία διαφοροποιημένης μάθησης, όταν η μουσική ως 
πανανθρώπινο φαινόμενο γίνεται δίοδος για ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και όταν συνειδητοποιήσουμε τον διαθεματικό χαρακτήρα της μουσικής 
και τη σύνδεσή της με το κοινωνικό, ιστορικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τότε 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις αποτελούν εν γένει 
χαρακτηριστικά της μουσικής παιδείας. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός- Μεθοδολογία- Παιδικό Χορωδιακό 
Τραγούδι- Νέες Διδακτικές Τάσεις.

Νέες μουσικές τεχνολογίες για τη διδασκαλία μουσικής σύνθεσης 
στην Α’Βαθμια εκπαίδευση. H περίπτωση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος MIROR

Τριανταφυλλάκη Αγγελική, Κότσιρα Λίλλυ καιΑναγνωστοπούλου Χριστίνα

Η εξέλιξη εφαρμογών λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση στον τομέα της Μουσικής 
Παιδαγωγικής έχει επιδράσεις τόσο στην έρευνα όσο στη διδασκαλία της μουσικής 

σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού. Μερικά από τα αναφερόμενα οφέλη περιλαμβάνουν 
την προώθηση της δημιουργικότητας γενικότερα και της μουσικής δημιουργικότητας 
ειδικότερα, την ενθάρρυνση μαθητοκεντρικών τρόπων διδασκαλίας, αλλά και την 
ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας του μαθητή. Η παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσει 
τους τρόπους ενσωμάτωσης μιας νέας τεχνολογίας για μουσική σύνθεση σε τάξη Γ’ 
Δημοτικού σε σχολείο της Αθήνας. Η τρίμηνη έρευνα-δράσης που θα παρουσιαστεί εδώ 
είναι μέρος του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος MIROR (www.mirorproject.
eu), απώτερος στόχος του οποίου ήταν η ενθάρρυνση αυτόνομης μουσικής έκφρασης 
και μουσικής δημιουργικότητας μέσω της χρήσης λογισμικών εφαρμογής μουσικής 
σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση. 
 Η συγκεκριμένη έρευνα-δράσης είχε σκοπό να διερευνήσει τους τρόπους 
με τους οποίους δύναται η μουσική σύνθεση με τη χρήση νέων τεχνολογιών να 
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ενσωματωθεί στο μάθημα μουσικής στην Α’Βάθμια εκπαίδευση με στόχο την κατανόηση 
συγκεκριμένων μουσικών εννοιών (μελωδική γραμμή, μουσική φόρμα, κ.ά).
 Η ποιοτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είχε τη μορφή τρίμηνης έρευνας-
δράσης και συντελέστηκε με συμμετέχοντες μια τάξη 25 παιδιών, μια δασκάλα μουσικής 
και μια ερευνήτρια-βοηθό. Τεχνικές συλλογής δεδομένων συναποτέλεσαν ομάδες 
εστίασης με τον μαθητικό πληθυσμό, συνεντεύξεις με τη δασκάλα μουσικής, σημειώσεις 
πεδίου, και καταγραφή/ηχογράφηση διαλόγων δασκάλας-μαθητών. Η έρευνα-δράσης 
εφαρμόστηκε σε ένα από τα δύο εβδομαδιαία μαθήματα μουσικής της Γ’Δημοτικού. Ένας 
υπολογιστής τάξης με το λογισμικό MIROR Compo και ένας προτζέκτορας αποτέλεσαν 
τα εργαλεία των μαθημάτων που εστιάζει η παρούσα ανακοίνωση. Μετά από κάθε 
μάθημα ακολουθούσε αναστοχαστικός διάλογος δασκάλας και ερευνήτριας-βοηθού, 
ενώ στο τέλος της έρευνας-δράσης δόθηκε ηχητικό υλικό σε όλους τους μαθητές και 
κατατέθηκε στο σχολείο εκτενές σχέδιο μαθήματος για χρήση με το συγκεκριμένο ή 
παρεμφερές λογισμικό.
 Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστεί ένα μέρος των εμπειρικών 
δεδομένων που αφορούν στη γλωσσική επεξεργασία των διαλόγων δασκάλας-μαθητών. 
 Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι διάλογοι μιας σειράς τριών μαθημάτων 
όπου η δασκάλα, μέσω μιας στρατηγικής προοδευτικά στοχευμένων ερωτήσεων, 
ενθαρρύνει την κατανόηση και χρήση βασικών συστατικών της μουσικής σύνθεσης. Το 
λογισμικό εφαρμογής MIROR Compo και η δυνατότητά του να κάνει ευδιάκριτα τόσο τα 
μεμονωμένα μουσικά στοιχεία μιας μελωδίας όσο τη μουσική φόρμα αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο για τη διδασκαλία μουσικής σύνθεσης στην πρώιμη σχολική εκπαίδευση. 
Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της γλωσσικής ανάλυσης συνάδουν με εκείνα παρεμφερών 
ερευνών όπου τα παιδιά-συμμετέχοντες εστιάζουν προοδευτικά σε θέματα φόρμας και 
δομής περισσότερο παρά σε μεμονωμένα μουσικά στοιχεία ή εκφραστικές ιδιότητες 
της μουσικής.
 Παράλληλα με τα ερευνητικά ευρήματα, θα παρουσιαστούν διδακτικά σενάρια 
για τη διδασκαλία μουσικής φόρμας με τη χρήση του λογισμικού εφαρμογής μουσικής 
σύνθεσης MIROR Compo.
 Με έναυσμα την παρουσίαση της εφαρμογής λογισμικού MIROR Compo, η 
παρούσα ανακοίνωση στοχεύει σε διάλογο με το κοινό σχετικά με:
• τη διερεύνηση των βαθμών ελευθερίας που παρέχει η τεχνολογία σε μία κατά γενική 

ομολογία «δύσκολη» περιοχή του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος,
• τις αλλαγές που επιφέρει στο προφίλ του μαθήματος,
• την αξιοποίηση νέων στοιχείων που προκύπτουν από την εμπλουτισμένη 

αυτή διδασκαλία για το μάθημα της μουσικής, όπως αυτό γίνεται από τον κάθε 
εκπαιδευτικό.

Λέξεις-κλειδιά: Νέες μουσικές τεχνολογίες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μουσική 
σύνθεση.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο των μουσικών γραμματικών και οι 
προκλήσεις για την ελληνική γλώσσα

Τσιμά Ναυσικά

Η ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη μουσική αδυνατεί σήμερα να παρακολουθήσει τις 
Ευρωπαϊκές εξελίξεις στη μουσική θεωρία και πράξη. Στη συρρίκνωσή της μέσα από 

τη διαρκώς αυξανόμενη, άκριτη υιοθέτηση ξένου λεξιλογίου και την άγνοια της σημασίας 
των ελληνικών λέξεων που έχουν απομείνει, μείζονα προβλήματα αναδεικνύονται εκ 
των οποίων θα επισημάνουμε ειδικά το ζήτημα της περιθωριοποίησης της μουσικής 
γραμματικής μεθόδου.
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 Σκοπός: Να υποδειχθεί η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με 
τη μουσική. Θα αναφερθούμε ειδικά στην κατηγορία «μουσικά στοιχεία» μέσα από 
την παρουσίαση του λεξιλογίου και σημασίας των μουσικών όρων. Βιωματική παροχή 
γνώσεων έναντι της μηχανικής αποστήθισης της μουσικής ορολογίας.
 Μεθοδολογία: Θα παρακολουθήσουμε πώς το λεξιλόγιο περί μουσικών 
στοιχείων λειτουργεί υπό το πρότυπο της γραμματικής μεθόδου, ως εργαλείο 
εκμάθησης μουσικής στα πρώτα εκπαιδευτικά στάδια. Οι μουσικές γραμματικές 1) ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο, 2) φορέας ιδεολογίας. 
 Βασικά ευρήματα: Η ανακοίνωση στηρίζεται σε συμπεράσματα που προήλθαν 
από την έρευνα πάνω σε σαράντα πέντε συνολικά τεκμήρια μουσικού περιεχομένου 
από τον 19ο αιώνα και σε σώμα δεδομένων το οποίο η ερευνήτρια αποδελτίωσε υπό το 
Πρότυπο της Ακαδημίας Αθηνών και ταξινόμησε ως «ελληνικές μουσικές γραμματικές».
 Διαπιστώθηκε παράλληλη αδυναμία μας να κατασκευάσουμε εκπαιδευτικά 
εργαλεία τα οποία, ανταποκρινόμενα στο γλωσσικό όργανο των μαθητών που 
διδάσκονται μουσική στη χώρα μας, μπορούν να καταστούν εκτός από χρήσιμα, (το 
κυριότερο) ωφέλημα επίσης· εν τέλει, πρόκειται ταυτόχρονα για αδυναμία κατασκευής 
εργαλείων πολιτισμικής πολιτικής καθώς οι μουσικές γνώσεις λειτουργούν πλεοναστικά 
και όχι ουσιαστικά ως εφόδιο στη ζωή ενός παιδιού, μελλοντικού πολίτη της Ελλάδας 
και της Ευρώπης εξίσου.
 Συμπεράσματα - συζήτηση:
• Αντιμετώπιση λεξιπενίας.
• Αναγκαιότητα σύνταξης μίας ελληνικής μουσικής γραμματικής. Η δόμηση των 

μουσικών γνώσεων στις χώρες της Δύσης υπό τις επιταγές του Ορθού Λόγου.
• Άγνωστα πεδία διαθεματικότητας αναλόγως επιπέδου και τάξης π.χ. μουσική και 

γλώσσα.
• Ενσωμάτωση της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης σε μία ευρύτερη φιλοσοφία 

περί συνδιαμόρφωσης ολοκληρωμένων πολιτών.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνική μουσική γλώσσα, μουσικές γραμματικές.

Καινοτόμος προσέγγιση της λογοτεχνίας στο Λύκειο και κριτικός 
στοχασμός

Τσιώλη Μαγδαληνή

Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζεται η δυνατότητα καλλιέργειας του κριτικού 
στοχασμού με τη βοήθεια της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιο 

συγκεκριμένα σε ένα τμήμα της β λυκείου. Η αφορμή για την ενασχόληση με αυτό το 
θέμα δόθηκε στη γράφουσα εξαιτίας της διπλωματικής της που διερευνά τον κριτικό 
στοχασμό και τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιδιώχθηκε, λοιπόν, να 
διαφανεί αν υπάρχουν παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που προέκυψαν από την 
έρευνα που αφορούσε στους ενηλίκους. Με τον όρο κριτικός στοχασμός εννοείται 
ένας στοχαστικός τρόπος σκέψης που οδηγεί στην αξιολόγηση και επανεξέταση 
στερεότυπων και παρωχημένων αντιλήψεων (Dewey, 1934· Freire 1970·).
 Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί αν η αξιοποίηση των 
λογοτεχνικών κειμένων που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο της β λυκείου και οι 
τρόποι επεξεργασίας τους συμβάλλουν στην καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού των 
μαθητών. Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς το μάθημα της λογοτεχνίας επιδιώχθηκε 
να προσεγγιστεί όχι με τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο αλλά μέσα από 
τη βιωματική μάθηση, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την εμπλοκή των μαθητών 
στην ανακάλυψη της γνώσης, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών, 
τη διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων και την παραγωγή λόγου σχετικού με το 
προς εξέταση θέμα από τους μαθητές. Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναφερθούν 
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σύντομα κάποια παραδείγματα τρόπων προσέγγισης συγκεκριμένων λογοτεχνικών 
κειμένων για να διαφανεί η διαφορά από τον δασκαλοκεντρικό τρόπο προσέγγισης 
της λογοτεχνίας.
 Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα διότι, διερευνήθηκε 
η αποτελεσματικότητα του κριτικού στοχασμού στους μαθητές μέσω λογοτεχνικών 
κειμένων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα είκοσι μαθητών της β΄ λυκείου. Η ποιοτική 
έρευνα είναι κατάλληλη για διερευνητική εργασία (Robson, 2010). Ως εργαλείο 
συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους 
μαθητές του τμήματος στο τέλος του σχολικού έτους.
 Τα σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας έρευνας ήταν ότι η χρήση των 
καινοτόμων δράσεων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας γοήτευσε τους μαθητές, τους 
ενθάρρυνε για συμμετοχή, τους ευαισθητοποίησε, τους έκανε να προσεγγίσουν τα 
κείμενα πιο διεισδυτικά και να αντιληφθούν τα μηνύματά τους, να δημιουργήσουν 
κάτι δικό τους και να αγαπήσουν το μάθημα. Επίσης, προέκυψε στους μαθητές 
προβληματισμός και ενίοτε επανεξέταση παραδοχών. Το τελευταίο είναι αποτέλεσμα 
του μαθήματος της λογοτεχνίας αλλά και του τρόπου προσέγγισής του, διότι ενέπλεξε 
τους μαθητές στην ερμηνεία και ανάλυση των λογοτεχνικών θεμάτων. Αποτελεί 
προϋπόθεση του εγχειρήματος η εξοικείωση των μαθητών με την ομαδική εργασία 
και η υπομονή για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την 
ενδεχόμενη φασαρία μέσα στην τάξη και τη διαχείριση του χρόνου.
 Γεγονός είναι πάντως ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση κινητοποιεί όλους τους 
μαθητές, τους προκαλεί το ενδιαφέρον ως κάτι καινούργιο, και τους φέρνει σε επαφή με 
τη μαγεία της λογοτεχνίας. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών 
ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας τους άρεσε περισσότερο, 
ένιωσαν χαρά κατά τη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης, ευαισθητοποιήθηκαν 
και επανεξέτασαν απόψεις και κατέληξαν ότι αυτό οφείλεται και στο μάθημα της 
λογοτεχνίας αλλά και στον τρόπο προσέγγισής της. Οι διαπιστώσεις των μαθητών 
πλησιάζουν αρκετά αυτές των ενηλίκων σχετικά με το ίδιο θέμα. 

Λέξεις-κλειδιά: Κριτικός στοχασμός, Λογοτεχνία, Καινοτόμος προσέγγιση της 
λογοτεχνίας.

H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου 
επαγγελματικής τους εξέλιξης. Μια συγκριτική αναφορά

Φώτη Παρασκευή

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή αλλιώς, η «επένδυση» από 
τη μεριά της πολιτείας σους εκπαιδευτικούς, συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια 

το ξεχωριστό ενδιαφέρον των ειδικών στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες – μέλη 
της Ευρώπης, Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η UNESCO, o O.H.E. (Τμήμα Εκπαίδευσης, 
Επιστήμης και Πολιτισμού) και ο Ο.Ο.Σ.Α. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν 
συμπεριλάβει την επιμόρφωση στους προγραμματισμούς έρευνας, ενώ, αντίστοιχα και 
στην Ελλάδα, η οποία ακολουθεί την πορεία της «σύγκλισης» προς την πολιτική των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (σύνδεση σχολείου – παραγωγής, μερική ιδιωτικοποίηση του 
κόστους, εντατικοποίηση, συγκεντρωτισμός) υιοθετεί και το θεσμό της επιμόρφωσης 
με αναβάθμιση των Π.Ε.Κ. (Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων) και τον 
εμπλουτισμό με νέους μηχανισμούς και διαδικασίες με σκοπό την ανάδειξη πολλαπλών 
φορέων επιμόρφωσης για την κάλυψη πολλαπλών επιμορφωτικών αναγκών.
 Σκοπός είναι μέσα από την παρούσα εισήγηση, να αναλυθεί η σημασία της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, εντάσσοντας την στη δια βίου επαγγελματική 
ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Σε αυτή την εργασία, θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε μια συγκριτική αναφορά στην πολιτική των άλλων χωρών σχετικά με τη 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 102

«δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη» των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωση τους και 
ειδικά στη Φιλανδία.
 Διαπιστώθηκε:
• Η διαφορετικότητα αλλά και ομοιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
• Η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, εντάσσοντας την στη δια βίου 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού.
• 
Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη, ανοικτό και ευέλικτο περιβάλλον 
μάθησης, επιμορφωτικές δράσεις.

•
Η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες 
στη γενική τάξη του Δημοτικού Σχολείου: Απόψεις Διευθυντών που 
προάγουν το θεσμό

Χατζηγιάννογλου Θάλεια

Η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες στηρίζεται 
σε μια φιλοσοφία που προϋποθέτει την αποδοχή της διαφορετικότητας και 

παροχή βοήθειας και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα 
προσαρμογής στο γενικό σχολείο, ώστε να μετέχουν σε μαθησιακό και κοινωνικό 
επίπεδο επί ίσοις όροις με τους συμμαθητές τους. Με τη χρήση της ατομικής ημι-
δομημένης συνέντευξης, 20 διευθυντές, οι οποίοι προωθούσαν την ένταξη των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες στη γενική τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους όσον αφορά στις αλλαγές 
στο ρόλο του διευθυντή, ως απόρροια της ένταξης, στις στρατηγικές/τεχνικές ένταξης 
του διευθυντή, στον τρόπο που ο διευθυντής ορίζει τη σχολική επιτυχία για το παιδί 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και στις δυνατότητες βελτίωσης 
του θεσμού. Η ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων της συνέντευξης έδειξε ότι 
η αποτελεσματική ένταξη προϋποθέτει τη διεύρυνση του ρόλου του διευθυντή, 
σχετίζεται με την επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση, με την ικανότητα 
ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων με γονείς, συναδέλφους, μαθητές/τριες, καθώς και 
με την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών ένταξης.
 Σκοπός: Οι στόχοι της έρευνας αποσκοπούσαν στο να δοθούν απαντήσεις στα 
παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1. Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του διευθυντή λόγω της ένταξης μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες στη σχολική τάξη; 
2. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί ο διευθυντής, προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός 

της ένταξης; 
3. Πώς ορίζει ο διευθυντής τη σχολική επιτυχία για τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες; 
4. Ποιες αλλαγές, κατά την άποψη του διευθυντή, μπορούν να γίνουν στον τομέα της 

εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί ο θεσμός της ένταξης; 
 Μεθοδολογία: Το δείγμα απαρτίστηκε από 20 διευθυντές (15 άνδρες και 5 
γυναίκες) της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι 
προτάθηκαν από σχολικούς συμβούλους Ειδικής Αγωγής. Η ατομική ημι-δομημένη 
συνέντευξη, η οποία περιείχε τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε 
ως μέσο συλλογής των δεδομένων. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στους 
κανόνες ανάλυσης περιεχομένου και ακολούθησε την εξής διαδικασία (Stempel, 1989):
1. Διαμόρφωση θεμάτων και υποκατηγοριών.
2. Κωδικοποίηση.
3. Αξιοπιστία. 
 Βασικά ευρήματα:
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• Αλλαγές στο ρόλο του διευθυντή: Η ανάλυση των δεδομένων για το ερευνητικό 
ερώτημα που αφορούσε στις αλλαγές στον ρόλο του διευθυντή, ως απόρροια 
της ένταξης, έδειξε ότι ο διευθυντής λειτουργεί πρωτίστως ως εμψυχωτής των 
μαθητών και των δασκάλων του σχολείου στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνουν.

• Στρατηγικές ένταξης του διευθυντή: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η 
συνεργασία των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και αγωγή του παιδιού με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες αποτελεί τη σημαντικότερη ενταξιακή 
τεχνική που χρησιμοποιούν οι διευθυντές. Ακολουθούν οι τεχνικές που προάγουν 
την πρόοδο του παιδιού σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο και οι διδακτικές 
τεχνικές που αφορούν την πρόοδο του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρίες σε μαθησιακό επίπεδο.

• Ορισμός της σχολικής επιτυχίας-Απόψεις διευθυντών: Η ανάλυση των δεδομένων 
έδειξε ότι η πλειονότητα των διευθυντών ορίζει την σχολική επιτυχία για το παιδί 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες ως ψυχο-κοινωνική πρόοδο, δηλαδή 
βελτίωση του παιδιού σε ψυχολογικό επίπεδο και στην κοινωνική συμπεριφορά.

• Προτάσεις βελτίωσης του θεσμού: Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας 
έρευνας έδειξε ότι οι δραστηριότητες που προάγουν την ψυχο-κοινωνική και 
μαθησιακή πρόοδο του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες 
αποτελούν τη σημαντικότερη πρόταση βελτίωσης του θεσμού της ένταξης. 
Ακολουθούν οι δραστηριότητες που αφορούν στην οργάνωση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ειδικής αγωγής και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 
Αρκετά σημαντικές θεωρούνται οι δραστηριότητες που άπτονται της βελτίωσης 
της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

 Συμπεράσματα - συζήτηση: Οι διευθυντές της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν 
ότι η ένταξη απαιτεί την αναμόρφωση του σχολείου, γεγονός που συνεπάγεται και την 
αλλαγή στο ρόλο του διευθυντή, ως ηγέτη της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής δεν 
ασκεί έργο αποκλειστικά διοικητικό αλλά θα πρέπει να λειτουργεί και ως σύμβουλος 
σε ζητήματα εκπαιδευτικά, υπηρεσιακά, παιδαγωγικά, διδακτικά και διαπροσωπικά. Ο 
διευθυντής, κατά την άποψη των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα, έχει ενεργό 
ρόλο στην ένταξη του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες στη γενική 
τάξη, καθώς οργανώνει προγράμματα ένταξης, συνεργάζεται με όλους τους φορείς που 
μπορούν να προάγουν το θεσμό, υποστηρίζει και καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στην 
εκτέλεση του έργου του.

Λέξεις-κλειδιά: Ένταξη, Διευθυντής, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μια μουσική ιστορία σε ένα μιντιακό κάδρο

Χατζηκωνσταντίνου Ελένη και Σαχινίδης Κωνσταντίνος

Το “Story Maker” αποτελεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, ικανό και υποστηριχτικό 
ως προς τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της μουσικής όλων των τάξεων 

του δημοτικού σχολείου. Μέσα από μια βιβλιοθήκη στατικών και κινούμενων 
εικόνων και ήχων, και με δυνατότητα ηχογράφησης φωνής, ο εκπαιδευτικός φτιάχνει 
μια εικονογραφημένη ιστορία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 
οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους, 
εκπαιδευτικός και μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και να 
δημιουργήσουν ιστορίες, ασκήσεις και κουΐζ. Μπορούν να προσθέσουν στις ιστορίες 
που θα δημιουργήσουν, κίνηση, ήχο, εικόνα και βίντεο, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
βασικά μιντιακά χαρακτηριστικά του λογισμικού.
 Η παρούσα εργασία αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό Story Maker στη 
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διδασκαλία της μουσικής στο δημοτικό σχολείο. Παρουσιάζεται μια ιστορία, η οποία 
είναι συλλογικό δημιούργημα εκπαιδευτικού και μαθητών, και στοχεύει, αφενός στην 
ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, αφετέρου στην επαφή των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες, στη μάθηση μέσω ανακαλυπτικού μοντέλου, στην ψυχαγωγία.
 Το Story Maker χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο μάθημα 
της μουσικής στην Τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Το γνωστικό αντικείμενο 
που πραγματεύεται είναι η ακουστική αντίληψη μέσα από βασικά στοιχεία της 
μουσικής όπως είναι η σκάλα του ΝΤΟ και οι τρεις κατηγορίες μουσικών οργάνων 
(έγχορδα, πνευστά, κρουστά). Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ήχους και 
μουσικά όργανα, μέσα από την ιστορία “Ψάχνοντας την κυρία Μουσική”, την οποία 
δημιούργησαν οι ίδιοι. Αρχικά επιλέχθηκε το θέμα, αφού προηγήθηκε συζήτηση και 
καταγραφή ιδεών των μαθητών (ιδεοθύελλα). Ακολούθησε διερεύνηση της θεματικής 
ενότητας και η υποδιαίρεσή της σε υποενότητες στις οποίες εργάστηκαν θεωρητικά 
σε ένα αντικείμενο-κεφάλαιο της ιστορίας η καθεμιά από τις τέσσερις ομάδες. Αφού 
ολοκληρώθηκε η ιστορία και οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου, ο εκπαιδευτικός 
μαζί με τη βοήθεια των μαθητών, δημιούργησαν την ιστορία στο λογισμικό Story 
Maker. Για την αναζήτηση πηγών και συλλογή των χρησιμοποιούμενων δεδομένων, οι 
μαθητές εργάστηκαν και ατομικά στο σπίτι συλλέγοντας μουσικές εικόνες, κινούμενες 
και μη.
 Εκπαιδευτικός και μαθητές δημιούργησαν την εκπαιδευτική μουσική ιστορία-
παιχνίδι “Ψάχνοντας την κυρία Μουσική” με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Story Maker. Με έναν τρόπο ευχάριστο και πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά τους, οι 
μαθητές εσωτερίκευσαν πιο αποτελεσματικά τη μουσική γνώση.
 Το Story Maker είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό απλό στη χρήση του και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές. 
Μέσα από ανακαλυπτικές και συνεργατικές μεθόδους μάθησης ο μαθητής οδηγείται 
στη νέα μουσική γνώση, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο. Ψυχαγωγείται, και ταυτόχρονα αναπτύσσει τις μιντιακές του 
δεξιότητες.

Λέξεις-κλειδιά: Story Maker, ανακαλυπτική μάθηση, μιντιακές δεξιότητες.

Εκπαιδεύοντας Σχεδιαστές Σεναρίων Διερευνητικής Μάθησης

Χόρτη Παρασκευή, Πουλοπούλου Βασιλική, Μπαλάσκα Δέσποινα, 
Μανιάτη Κυριακή, Πετροπούλου Ουρανία και Ρετάλης Συμεών

Σήμερα στο κατώφλι του 21ου αιώνα η εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της 
βρίσκεται σε μια επιταχυνόμενη πορεία μετασχηματισμού, προσπαθώντας να 

ανταποκριθεί στις συνεχείς και ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο του 
παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Απόρροια αυτού 
του μετασχηματισμού τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί στη διεθνή εκπαιδευτική 
πρακτική ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων μαθησιακών σεναρίων που 
εδράζονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. διερευνητική, συνεργατική 
μάθηση, κλπ.) και αξιοποιούν συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης των 
μαθητών. Τα καινοτόμα αυτά μαθησιακά σενάρια προσδίδουν μια νέα δυναμική 
διαδραστική διάσταση στη διδακτική διαδικασία και μεγιστοποιούν τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς απαιτούν τη συν-οικοδόμηση της γνώσης μέσω της 
συνεργασίας των μαθητών και της κοινωνικής δικτύωσης, το σχηματισμό ομάδων και την 
ενεργή συμμετοχή-συνεργασία μαθητών σ’ αυτές, την επίτευξη ατομικών και ομαδικών 
στόχων, την εκπόνηση σύνθετων (ατομικών-ομαδικών) αυθεντικών δραστηριοτήτων, 
την ανάληψη διακριτών ρόλων, κλπ. Μέσα σε αυτό το νέο διαμορφούμενο εκπαιδευτικό 
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γίγνεσθαι κρίνεται επιτακτική η δια βίου εκπαίδευση – επιμόρφωση των ελλήνων 
εκπαιδευτικών στις καινοτόμες αυτές διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές και 
στα νέα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής.
 Εστιάζοντας στις παραπάνω διαπιστώσεις-προκλήσεις, στην παρούσα εργασία 
περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός σεμιναρίου-εργαστηρίου 
(workshop) επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα: «Διερευνητικά σενάρια μάθησης 
και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών». Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) με τη συμμετοχή 105 σπουδαστών του προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ)», στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση», κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2013-14. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μικρό πλήθος σπουδαστών ήταν εν ενεργεία (in-service teachers) εκπαιδευτικοί με 
πολύχρονη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν εν δυνάμει 
(pre-service teachers) εκπαιδευτικοί.
 Σκοπός του σεμιναρίου-εργαστηρίου (workshop) ήταν η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών: α) Στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πρότυπων 
σεναρίων διερευνητικής μάθησης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. β) Στην 
αξιοποίηση στα σενάρια συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να αποτιμούν όσον το δυνατόν 
πληρέστερα και αποτελεσματικότερα την αυτόνομη και ομαδική επίδοση των μαθητών 
τους.
 Στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν: α) η αποτίμηση του τρόπου ενσωμάτωσης-
αξιοποίησης της διερευνητικής μάθησης από τους σπουδαστές σε ποικίλα μαθησιακά 
σενάρια (1ο ερευνητικό ερώτημα) και β) η καταγραφή των απόψεων που διαμόρφωσαν 
οι σπουδαστές τόσο για τη διερευνητική μάθηση όσο και για τις προοπτικές πρακτικής 
εφαρμογής στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική (2ο ερευνητικό ερώτημα).
 Για να μελετηθεί ο τρόπος με το οποίο οι σπουδαστές αξιοποιούν-ενσωματώνουν 
τη διερευνητική μάθηση στα μαθησιακά τους σενάρια (1ο ερευνητικό ερώτημα) έγινε: 
α) μελέτη και ανάλυση των διδακτικών σεναρίων που σχεδίασαν στο πλαίσιο του 
σεμιναρίου και β) αξιολόγηση τους με βάση ρουμπρίκα αξιολόγησης. Για τη διερεύνηση 
του 2ου ερευνητικού ερωτήματος συλλέχθηκαν δεδομένα από ερωτηματολόγιο, 
το οποίο κλήθηκαν οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν μετά την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εμπεριείχε ερωτήσεις 
που αναδείκνυαν τόσο τις απόψεις-στάσεις που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί για τη 
διερευνητική μάθηση αλλά και τις προοπτικές πρακτικής εφαρμογής της στην τάξη.
 Η εργασία ολοκληρώνεται με την συνοπτική παράθεση των ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης του σεμιναρίου.

Λέξεις-κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, 
Διερευνητική μάθηση, Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών.

Τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανταλλαγής 
μαθητών και η συμβολή τους στη διαμόρφωση μιας  νέας άποψης 
για την Παιδεία

Ψίνα Ιωάννα

Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στη χώρα μας αρκετά χρόνια 
τώρα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων (COMENIUS, 

Ευρωασιατικού Δικτύου κλπ), αλλά και των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο των εγκεκριμένων Προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων που εισηγούνται 
και υποστηρίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. φέρονται ως καλές πρακτικές της σχολικής ζωής. 
Μέσα από αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθεί η διάθεση ή μη για συμμετοχή των 
μαθητών και εκπαιδευτικών σε αυτού του είδους τις κινητικότητες, η οργάνωση και η 
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προετοιμασία των προγραμμάτων, τα εμπόδια που παρουσιάζονται, οι συνθήκες μέσα 
από τις οποίες πραγματοποιούνται καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
μετά την ολοκλήρωση αυτών των ανταλλαγών
 Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η ανάδειξη του ρόλου αυτών των 
προγραμμάτων, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει 
ως σχολείο τα τελευταία χρόνια και η έναρξη μιας συζήτησης για το κατά πόσον αυτές 
οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές έχουν επίπτωση στους συμμετέχοντες, κατά πόσον 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας μέσα από την οποία 
βλέπουμε σήμερα την Παιδεία, την Εκπαίδευση και την απόκτηση νέων γνώσεων, 
νέων δεξιοτήτων, την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στους παραπάνω 
τομείς, καθώς και στην διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού στον οποίον 
εφαρμόζονται.
 Η μεθοδολογία που ακολουθείται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
είναι η ίδια η «διαμορφωτική αξιολόγηση» κατά τη διάρκεια του προγράμματος που 
προέρχεται από τους συμμετέχοντες, από την ανταλλαγή απόψεων των μαθητών και 
εκπαιδευτικών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές τις δραστηριότητες, από τον αριθμό 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών στα προγράμματα αυτά, τα οποία 
υλοποιούνται στο σχολείο μας από το 1997 έως και το 2014, καθώς και από τις αναφορές 
που υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς μετά το πέρας αυτών των δραστηριοτήτων.
 Τα βασικά ευρήματα αυτού του σχεδίου αναφέρονται στα εξής: α) στην 
ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργατικότητας μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών των εμπλεκομένων χωρών, β) στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων όχι 
μόνον μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών των εμπλεκομένων χωρών, αλλά και μεταξύ 
των οικογενειών που φιλοξενούν αντίστοιχα τους μαθητές ή/και τους εκπαιδευτικούς, 
γ) στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, δ) στην συναισθηματική ενδυνάμωση των 
σχέσεών τους, ε) στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στ) στο σεβασμό της 
διαφορετικότητας των λαών σε σχέση με την κουλτούρα του, τη θρησκευτική, εθνοτική 
και πολιτισμική του ταυτότητα, ζ) τη συνεργατική δράση και τη συστημική προσέγγιση 
της εκπαίδευσης, η) στη συμβολή αυτών των προγραμμάτων στην ανάπτυξη της 
φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και θ) στον τρόπο διάχυσης αυτών 
των αποτελεσμάτων προς όφελος της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας, της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας.
 Τα συμπεράσματα θα επικεντρωθούν στους παραπάνω άξονες, κατά πόσον 
δηλαδή επιτεύχθηκαν οι στόχοι των προγραμμάτων και θα σημειωθούν τα προβλήματα 
που τυχόν παρουσιάστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος αυτών των 
δραστηριοτήτων.

Λέξεις-κλειδιά: Συνεργασία, διαφορετικότητα, κουλτούρα, επικοινωνία, αλλαγή 
στάσης.

•
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Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση – Η χρήση ρουτινών 
μάθησης για τη διδασκαλία μέσω των έργων τέχνης. Η περίπτωση 
του σχολικού εκφοβισμού

Γεωργοπούλου Μαρία, Μπόζνου Πηνελόπη και Νεοφωτίστου Ελένη

Κρίσιμο ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική είναι η εύρεση νέων 
μεθόδων διδασκαλίας που θα προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα 

εγγυώνται, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η 
σύγχρονη έρευνα μπορεί να απαριθμήσει καινοτόμες πρακτικές που συνδράμουν τον 
εκπαιδευτικό στο έργο του.
 Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσουμε μία τέτοια πρακτική για 
τη σύνδεση Τέχνης και Εκπαίδευσης, η οποία με κατάλληλο και μελετημένο σχεδιασμό 
μπορεί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή συνθήκη μάθησης. 
 Τα προγράμματα Visible Thinking κι Artful Thinking του Project Zero του 
Harvard, αποτελούν δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάλυση και 
παρατήρηση έργων τέχνης και την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Πυρήνα της 
προσπάθειας αυτής αποτελούν οι ρουτίνες, μέσα από οι οποίες αποτελούν προσεκτικά 
σχεδιασμένες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ποικίλων 
έργων τέχνης στην τάξη. Μερικές από τις ρουτίνες σκέψης που προτείνει είναι οι εξής:

 Οι ρουτίνες, σε συνδυασμό με την καταγραφή των απόψεων (documentation), 
βοηθούν τον εκπαιδευτικό να έχει τη γενικότερη εποπτεία των δραστηριοτήτων, αλλά 
και τους μαθητές να ξεδιπλώνουν και να εκφράζουν τη σκέψη τους κάθε στιγμή. Η 
οπτικοποίηση της σκέψης των μαθητών αποτελεί κοινό και καίριο στοιχείο όλων των 
σχετικών διαδικασιών, καθώς επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της συλλογιστικής 
διαδικασίας από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και η βήμα προς βήμα τροποποίηση ή 
εμπλουτισμός αυτής με στόχο την επίτευξη της κατανόησης.
 Το θέμα που επιλέξαμε να επεξεργαστούμε με αυτή τη μέθοδο είναι αυτό 
του σχολικού εκφοβισμού ή bullying. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι σύμφωνα με τον 
Olweus το φαινόμενο που παρατηρείται όταν ένα παιδί «εκτίθεται κατ’ επανάληψη 
και σε διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα. Ο όρος 
«αρνητική πράξη» αναφέρεται στην πράξη εκείνη με την οποία «ένα άτομο προκαλεί 
εσκεμμένη βλάβη ή συναισθηματική δυσκολία σε άλλο άτομο, μέσω σωματικής επαφής, 

Βλέπω-Σκέφτομαι- Αναρωτιέμαι διερεύνηση έργων τέχνης κι άλλων που 
έλκουν το ενδιαφέρον μας

Πριν πίστευα… Τώρα πιστεύω πώς και γιατί άλλαξε η αντίληψή μας;

Τι σε κάνει να το λες αυτό; αιτιολογημένη ερμηνεία

Σκέφτομαι-Προβληματίζομαι-
Ανακαλύπτω

βαθύτερη έρευνα

Σκέφτομαι-Συνδέω-Επεκτείνω ενεργός αιτιολόγηση και εξήγηση

Ο κύκλος των αντιλήψεων Διερεύνηση διαφορετικών αντιλήψεων
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λεκτικώς ή με άλλους τρόπους».
 Η σύνδεση της τέχνης με την εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 
στην προσπάθεια για ενεργοποίηση του συνόλου της τάξης και στην ενίσχυση της 
κατανόησης. Τα θετικά αποτελέσματα τα οποία επιφέρει η σύνδεση αυτή αποτελεί 
γεγονός που τεκμηριώνεται και βιβλιογραφικά.
 Οι τέχνες προωθούν την κριτική και δημιουργική μάθηση και μας δίνουν τη 
δυνατότητα για ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ιδεολογικές, προσωπικές, 
αισθητικές συνδέσεις (Μέγα, 2011). Ο Efland (2002· στο Μέγα, 2011) επισημαίνει ότι η 
αισθητική εμπειρία προσφέρει γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική γνώση, φαντασιακή 
σκέψη κι ανάπτυξη της αισθητικής. Η τέχνη αποτελεί πόλο έλξης για τις αισθήσεις 
(Perkins, 1994) και εμπλουτίζει το εικονιστικό απόθεμα του ατόμου διευρύνοντας τη 
γνωστική του βάση (Broudy, 1987). Μέσα από την τέχνη προσφέρονται ανοίγματα σε 
διαφορετικούς κόσμους, δραστηριοποιείται η σκέψη και η φαντασία κι επιδιώκεται η 
ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος (Dewey, 1934· Eisner, 2000).

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, τέχνη, σχολικός εκφοβισμός, οπτικοποίηση σκέψης.

Θεωρία δραστηριοτήτων και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη:
εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης στο πλαίσιο διδασκαλίας της 
Ιστορίας της Τέχνης

Κασιμάτη Αικατερίνη, Τσίτσου Όλγα και Νάτσης, Αθανάσιος

Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρήσεις η δημιουργική μάθηση απαιτεί 
την ενεργητική συμμετοχή-δραστηριότητα των εκπαιδευομένων και συνδέεται 

με την κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα και τη δημιουργία κατασκευαστικού 
περιβάλλοντος, όπου οι εκπαιδευόμενοι, διευκολυνόμενοι από το διδάσκοντα, 
προβληματίζονται και διαμορφώνουν τη νέα γνώση. Κεντρικό ρόλο έχουν εδώ τα 
παρεμβαλλόμενα μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου της δραστηριότητας 
εργαλεία, καθώς προσδιορίζουν τη στοχοθεσία και έκβασή της.
 Η χρήση των ΤΠΕ με αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων ενισχύει τη συλλογιστική 
κατασκευής της γνώσης από τον εκπαιδευόμενο στo πλαίσιο αλληλεπίδρασής του με 
το παραπάνω εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα λοιπά μέλη της ομάδας, ενθαρρύνει 
την προσωπική έκφραση των εκπαιδευομένων μέσω της ενεργού εμπλοκής τους στην 
παραγωγή άρτιων πρωτότυπων έργων, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και αυξάνει το 
αίσθημα ικανοποίησης, ενώ υποστηρίζει τη διαδικασία γνωστικής σύγκρουσης.
 Η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση, διάρκειας έξι περίπου διδακτικών ωρών, 
υιοθετεί τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, και αποτελεί ιστοεξερεύνηση 
(webquest) για την προσέγγιση του έργου των Ν. Γύζη και Ν. Λύτρα στo πλαίσιο της 
ενότητας «Ρομαντισμός (Η τέχνη στην Ελλάδα)» του μαθήματος της Ιστορίας της 
Τέχνης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 Η ιστοεξερεύνηση αυτή, αξιοποιώντας ΤΠΕ (χρονογραμμή, διαδραστικό 
διδακτικό πόστερ, κάρτες διπλής όψης, κόμικ, άβαταρ, παζλ, βίντεο, slide show 
παρουσίαση με μουσική), έχει στόχο να:
• προσλάβουν οι μαθητές παραστάσεις από την τέχνη της εποχής του ρομαντισμού, να 

εξοικειωθούν με τη ζωή και το έργο των υπό μελέτη ζωγράφων και να αναγνωρίζουν 
την τεχνοτροπία, τα έργα τους και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών

• συνειδητοποιήσουν τη σημασία του διαδικτύου στην εκπόνηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, να ασκηθούν στην αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών και 
εμπνεόμενοι από έργα ζωγραφικής, να παραγάγουν πρωτότυπες δημιουργίες με 
χρήση νέων τεχνολογιών

• καλλιεργήσουν πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, να ασκηθούν στην 
παρουσίαση των έργων τους σε ακροατήριο, να συνειδητοποιήσουν  τον ενιαίο 
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χαρακτήρα της  καλλιτεχνικής δημιουργίας συνδυάζοντας τη ζωγραφική με 
άλλες μορφές τέχνης και να μετασχηματίσουν εσφαλμένες αντιλήψεις τους για το 
απρόσιτο της τέχνης

 Τελικός στόχος είναι να κατασκευαστεί ιστοσελίδα που οι μαθητές μπορούν 
να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους σε εκδήλωση του σχολείου, να διαμοιράσουν 
σε όποιον ενδιαφέρεται για την Τέχνη και να ασχολούνται δημιουργικά με αυτή 
εμπλουτίζοντάς την συνεχώς, προκειμένου να έχουν μια ολοκληρωμένη μελέτη του 
έργου των Ν.Γύζη και Ν.Λύτρα πάντα διαθέσιμη.
 Κατά τον B. Dodge η ιστοεξερεύνηση είναι ένα είδος διερευνητικού μαθήματος, 
όπου όλες ή οι περισσότερες αξιοποιούμενες από τους μαθητές πληροφορίες 
προέρχονται από τον παγκόσμιο ιστό. 
 Η παρούσα ιστοεξερεύνηση:
• προβλέπει εργασία σε ομάδες, όπου οι μαθητές, βάσει κατανεμημένων καθηκόντων, 

αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους στα πλαίσια ομάδων μελέτης του κάθε 
ζωγράφου

• βασίζεται σε επιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό πηγές, τις οποίες οι μαθητές 
καλούνται να αξιοποιήσουν για την εκπόνηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων

 Έχοντας ολοκληρώσει την ιστοεξερεύνηση, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
• συνεργάζονται για τη συλλογή πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη 

δημιουργία ομαδικού οπτικοακουστικού έργου
• ναγνωρίζουν γνωστά έργα των Ν. Γύζη και Ν. Λύτρα και να αναφέρουν την αξία 

του έργου τους 
• συνδέουν διαφορετικές μορφές τέχνης
• δημιουργούν οπτικοακουστικά έργα κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών
• επικοινωνούν γεγονότα, σκέψεις, συμπεράσματα μέσω αυτών
• παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν δημόσια τις επιλογές και τα έργα τους

Ολοκληρωμένη η ιστοεξερεύνηση με ενδεικτικές εργασίες μαθητών βρίσκεται στη 
διεύθυνση: http://webquest-gyzis-lytras.weebly.com/

Λέξεις-κλειδιά: Νεοελληνική ζωγραφική, Ρομαντισμός, Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος 
Γύζης, Ιστοεξερεύνηση.

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην υπηρεσία 
του εκπαιδευτικού: εύρεση και επεξεργασία μουσικής για την 
διδασκαλία μουσικών συνόλων

Κολυδάς Τάσος

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο 
εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία μουσικών συνόλων, είναι η εύρεση της 

μουσικής που θα αποδώσει η ορχήστρα των μαθητών. Η αναζήτηση των συνθέσεων, η 
επιλογή της κατάλληλης εκδοχής, η επεξεργασία και η προσαρμογή της παρτιτούρας 
που καταλήγει τελικά στα χέρια του μαθητή, συχνά απαιτούν από τον εκπαιδευτικό 
περισσότερους πόρους σε δεξιότητες και χρόνο, από ότι άλλα μαθήματα σχετικά με 
την μουσική.
 Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει καλές τεχνικές και να προτείνει 
μεθόδους, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην πρόκληση της 
εύρεσης μουσικού υλικού, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Η σύγχρονη τεχνολογία 
παρέχει, πλέον, πολύτιμα εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση: οι εφαρμογές ανοιχτού 
κώδικα (ελεύθερο λογισμικό), οι γλώσσες συμβολικής αναπαράστασης της μουσικής, 
οι διεπαφές μεταξύ μουσικών εφαρμογών, το Διαδίκτυο, όλα αυτά παρέχουν λύσεις 
στα προβλήματα του εκπαιδευτικού, με τρόπο που θα ήταν αδιανόητος πριν από λίγα 



Περιλήψεις EduPolicies 2014 112

χρόνια. Το μουσικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, προέρχεται κυρίως από την έντεχνη 
ευρωπαϊκή μουσική και τη αγγλόφωνη εμπορική μουσική· μπορεί να εφαρμοστεί και 
στην ελληνική μουσική με λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα, ωστόσο, εφόσον η 
ελληνική μουσική εμφανίζει μικρότερη διείσδυση στο Διαδίκτυο.
 Το εργαστήριο αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής σε Γενικά 
Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδιαίτερα, όμως, το 
μάθημα των Μουσικών Συνόλων στα Μουσικά Σχολεία. Για την παρακολούθηση του 
εργαστηρίου, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, σε επίπεδο υλικού (hardware), καθώς 
οι εφαρμογές που θα παρουσιαστούν παρέχονται δωρεάν για όλα τα λειτουργικά 
συστήματα. Ωστόσο για την επεξεργασία της παρτιτούρας είναι αυτονόητο ότι 
απαιτούνται τα βασικά εφόδια ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου.
 Σε ό,τι αφορά στη μεθοδολογία, θα αξιοποιηθεί η βιβλιογραφία από το γνωστικό 
αντικείμενο της “ανάκτησης πληροφοριών από τη μουσική” (Music Information 
Retrieval). Επίσης, θα αποτυπωθούν κριτήρια και προϋποθέσεις για την επιλογή του 
λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθεί η ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με 
τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν, επίλυση αποριών, διευκρινήσεις και ανταλλαγή 
εμπειριών πάνω στο ζήτημα.

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Παρτιτούρα, Μουσικά Σύνολα.

Χορός και γνωστικές δεξιότητες: Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 
μέσα από τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού

Κουτσούμπα Μαρία

Αποτελεί κοινό τόπο ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και γενικότερα ο 
χώρος της εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένος στην ανάπτυξη γνώσεων και 

γνωστικών δεξιοτήτων θεωρώντας ότι άλλου είδους δεξιότητες όπως οι κοινωνικές 
ή οι αισθησιοκινητικές δεν αφορούν νοητικές διαδικασίες. Είναι όμως έτσι; Για 
παράδειγμα, είναι έτσι στην περίπτωση του γνωστικού αντικειμένου του ελληνικού 
παραδοσιακού χορού, όπου εκτός του ότι είναι αισθησιοκινητική δεξιότητα, αποτελεί 
από τη φύση του και κοινωνική; Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να διερευνήσει 
κατά πόσο η διδασκαλία κοινωνικών και αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων όπως 
αυτής του ελληνικού παραδοσιακού χορού, εμπεριέχει, απαιτεί και αναπτύσσει τις 
γνωστικές δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό, η διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού 
χορού προσεγγίζεται με βάση το μοντέλο των γνωστικών δεξιοτήτων του Heer (2012), 
το οποίο συνιστά τροποποίηση της κλασικής ταξινομίας των δεξιοτήτων του Bloom 
σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Ειδικότερα, μέσα από την 
παρουσίαση ενδεικτικού παραδείγματος διδασκαλίας ελληνικού παραδοσιακού 
χορού, αναδεικνύεται ότι κοινωνικές και αισθησιοκινητικές δεξιότητες όπως αυτή 
του ελληνικού παραδοσιακού χορού εμπεριέχουν, απαιτούν και αναπτύσσουν 
γνωστικές δεξιότητες. Διαπιστώνεται έτσι ότι οι γνωστικές δεξιότητες δεν μπορούν 
να διαχωριστούν από τις κοινωνικές ή τις αισθησιοκινητικές. Μήπως είναι λοιπόν 
καιρός η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική να διευρύνει τους ορίζοντές 
της μέσα και από πολιτισμικές πολιτικές και πρακτικές προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας;

Λέξεις-κλειδιά: Χορός, γνωστικές δεξιότητες αισθησιοκινητικές δεξιότητες, 
εκπαιδευτική πολιτική.
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European Qualifications Framework (EQF) Plus: Τεχνικές 
Δημιουργικότητας και Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες για τους 
Ορίζοντες 2020

Λαμπροπούλου Νίκη

Ο κόσμος μας έχει αλλάξει δραματικά όσον αφορά τους τρόπους που σκεφτόμαστε, 
δουλεύουμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, διασκεδάζουμε 

ή συνεργαζόμαστε. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αποτελεί ένα 
νέο παγκόσμιο δίκτυο που η ανθρώπινη αντίληψη δυσκολεύεται να κατανοήσει και 
να χρησιμοποιήσει. Η εκπαίδευση ακολουθεί από μακριά τις τρέχουσες εξελίξεις των 
ανθρώπων και του πλανήτη. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις 
για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πολιτικών με αναφορά στις νέες ικανότητες 
που χρειάζονται, καθώς έχει εκδηλωθεί τόσο έλλειψη κάποιων προηγούμενων 
ικανοτήτων που είχαν ήδη αναπτυχθεί στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της εξέλιξής 
του τόσο και ανάγκη για καινούριες. Επιπλέον, καθώς τα υπάρχοντα εργασιακά και 
εκπαιδευτικά πρότυπα καταρρέουν, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καλυφθεί αυτό 
το κενό που δημιουργείται. Ως εκ τούτου, η βασική ιδέα αυτού του εργαστηρίου είναι 
να εντοπίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, όπως ήδη υπάρχουν 
στο DNA μας, και που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες για τις νέες δεξιότητες και 
ικανότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.
 Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να συζητηθούν οι νέες ανάγκες σε 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες πέρα από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων (European Qualifications Framework, EQF). Ένας 
δεύτερος στόχος είναι να ρίξει φως στις τεχνικές δημιουργικότητας και των συναφών 
παιδαγωγικών μεθοδολογικών, καθώς και τις πρακτικές τους εφαρμογές στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πράξη στην τάξη.
 Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα, όπως δημιουργία ομάδας για τη μουσική, για παραγωγή γραπτού 
λόγου, για τη φυσική, μια ομάδα συμμετεχόντων με διάφορες ειδικότητες κ.λπ. Με 
σκοπό την επιμόρφωση για τις νέες δημιουργικές συμπεριφορές και δημιουργικές 
τάξεις, το εργαστήριο θα ξεκινήσει με εισαγωγή για την ανάγκη ριζικής αλλαγής στην 
αντίληψή μας και θα προχωρήσει με τις τεχνικές δημιουργικότητας και των συναφών 
παιδαγωγικών μεθοδολογιών, καθώς και πρακτική εφαρμογή τους από τις ομάδες. Η 
συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από νέες ιδέες και προτάσεις για το συγκεκριμένο 
θέμα. Η πρακτική εφαρμογή κατευθύνεται σ τη διεύρυνση της προοπτικής μας με 
εφαρμογή 3 ατομικών και 3 ομαδικών δημιουργικών τεχνικών για τις νέες ικανότητες 
στον 21ο αιώνα, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή εκπαιδευτική 
πράξη. Μετά την εισαγωγή και εφαρμογή, θα ακολουθήσει παρουσίαση των ομαδικών 
δραστηριοτήτων και συζήτηση. Στο τελευταίο μέρος έχει στόχο την παραγωγή νέων 
ιδεών και πολιτικών πλαισίων που θα δημοσιευθούν ως αποτελέσματα του εργαστηρίου. 
Τέλος θα γίνει η αξιολόγησή του.

Λέξεις-κλειδιά: European Qualifications Framework (EQF), τεχνικές 
δημιουργικότητας, νέες ικανότητες, Ορίζοντες 2020.

•
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Αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης 
Kinems για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώτης ανάγνωσης και 
πρώτης γραφής καθώς και βελτίωσης μνήμης, προσοχής και οπτικο-
κινητικού συντονισμού μαθητών προχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας

Ρετάλης Συμεών, Σιαμέτη Φωτεινή και Κουράκλη Μαρία

Η τεχνολογική προσέγγιση Kinems βασιζόμενη σε πολυαισθητηριακά παιχνίδια 
στο Kinect επιτρέπει τη φυσική αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

μέσω της κίνησης των χεριών και του σώματος (χωρίς να απαιτείται η χρήση 
ποντικιού ή πληκτρολογίου). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
πρωτο-σχολικής αγωγής εξυπηρετώντας ποικίλους μαθησιακούς στόχους, όπως 
εκμάθηση νοερών υπολογισμών, σειρόθετηση, αναγνώριση μοτίβων και ανάπτυξη 
φωνολογικής ενημερότητας, ανάπτυξη λεξιλογίου, συσχέτιση αντικειμένων, βελτίωση 
οπτικοκινητικού συντονισμού, προσοχής, οπτικής και ακουστικής μνήμης μέσα 
από ένα ευχάριστο και παιχνιώδες περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό είναι απόλυτα 
ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θέτει μαθησιακούς στόχους, προσαρμόζει 
τις ρυθμίσεις των εκπαιδευτικών παιχνιδιών βάσει αυτών και αναλύει τις αναφορές 
επίδοσης που αυτόματα αποθηκεύονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μετά το 
πέρας της εκπαιδευτικής συνεδρίας. Τα παιχνίδια φυσικής αλληλεπίδρασης Kinems 
χρησιμοποιούνται ήδη σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία 
και Αμερική. 
 Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών πρωτο-σχολικής αγωγής στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών συνεδριών 
μέσω της προσέγγισης Kinems. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το 
εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές 
συνεδρίες Kinems, τις οποίες θα δοκιμάσουν μέσα στο εργαστήριο.
 Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τον τρόπο που μπορούν 
δημιουργούν τις δικές τους εκπαιδευτικές συνεδρίες με την προσέγγιση Kinems μέσα 
από τα ακόλουθα βήματα:
• Συμπλήρωση μαθησιακού πλάνου για ατομικές συνεδρίες που στοχεύουν στη 

βελτίωση δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τα διαδραστικά 
παιχνίδια Kinems

•  Πρακτική άσκηση με τα παιχνίδια Kinems και αξιοποίηση του μαθησιακού πλάνου 
για τη σχεδίαση συνεδρίας με βάσει το μαθησιακό πλάνο 

• Παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας του παιδιού και αναπροσαρμογή 
μαθησιακού πλάνου βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή στη στιγμή

• Αξιοποίηση των μαθησιακών και κινησιολογικών στοιχείων επίδοσης του μαθητή 
για εμπεριστατωμένες αναφορές μετά το τέλος μιας εκπαιδευτικής συνεδρίας 

 Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τη χρήση και ένταξη της πλατφόρμας 
Kinems στη μαθησιακή διαδικασία. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες 
τάσεις αξιοποίησης των Kinect παιχνιδιών στην ειδική αγωγή όπως παρουσιάζονται 
στο ευρωπαϊκό έργο M4ALL.

Λέξεις-κλειδιά: Λογισμικό Kinems, πρωτο-σχολική ειδική αγωγή.
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Επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της 
εκπαίδευσης: Στρατηγικές και προοπτικές

Σαΐτης Χρίστος

Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, κεντρικό σημείο αναφοράς θα είναι οι 
βασικές λειτουργίες της σχολικής διοίκησης. Ειδικότερα θα συζητηθούν ζητήματα 

που άπτονται του σχεδιασμού-προγραμματισμού, λήψης αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων, διεύθυνσης- ηγεσίας, με έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη, την 
επικοινωνία και τις συγκρούσεις και τέλος της λειτουργίας του ελέγχου. Η πρωτοτυπία 
αυτού του Εργαστηρίου έγκειται στο ότι μέσα από μία σειρά Case-Studies ο συμμετέχων 
θα αποκτήσει μία συνοπτική πληροφόρηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν 
τα διάφορα σχολικά προβλήματα και για το πώς πρέπει να επικοινωνούν με τα 
διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η μέθοδος των Case Studies που θα 
χρησιμοποιήσουμε δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία γέφυρα σκέψης ανάμεσα στη 
θεωρία και την πράξη.

Λέξεις-κλειδιά: Case-studies, βιωματικό εργαστήριο, σχολική διοίκηση, 
επαγγελματική εξέλιξη.

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Ερευνητικές μέθοδοι, 
τεχνικές και εργαλεία

Σοφού Ευστρατία

Η συστηματική συλλογή στοιχείων και η λήψη αποφάσεων είναι δύο από τα 
σημαντικότερα ζητήματα κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας. 
 Η συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών και δεδοµένων διασφαλίζει τη διατύπωση 
τεκµηριωµένων αξιολογικών κρίσεων σχετικά με την κατάσταση του σχολείου και 
οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Το αντικείµενο διερεύνησης θα καθορίσει το είδος των 
πληροφοριών και των δεδοµένων που πρέπει να συγκεντρωθούν, όπως επίσης και τις 
πηγές των δεδοµένων, τις µεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα 
για τη συγκέντρωση των συγκεκριµένων δεδοµένων. Οι πηγές στην αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής µονάδας µπορεί να είναι το αρχειακό υλικό του σχολείου (απουσιολόγια, 
πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, στατιστικά στοιχεία, αξιολόγηση µαθητών κ.λπ.), 
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές) 
ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Η επιλογή των πηγών εξαρτάται από το 
αντικείµενο της διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η καλύτερη στρατηγική είναι 
ο συνδυασµός διαφορετικών πηγών (τριγωνοποίηση), ώστε τα δεδοµένα που θα 
προκύψουν να είναι πιο αξιόπιστα. Η χρήση των κατάλληλων µεθόδων, τεχνικών και 
εργαλείων µπορεί να βοηθήσει στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα της συλλογής των 
δεδοµένων και στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων για διαφορετικούς τοµείς 
λειτουργίας του σχολείου.
 Αν και είναι πολλά και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν 
και διαφοροποιούν την αυτοαξιολόγηση από άλλες µορφές αξιολόγησης, ίσως ένα από 
τα πιο σηµαντικά αφορά στην εµπλοκή των συµµετεχόντων στη λήψη αποφάσεων. 
Η οµαδική εργασία αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η διαδικασία. 
Ωστόσο η λήψη αποφάσεων σε µια οµάδα είναι µια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία. 
Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η χρήση των κατάλληλων µεθόδων και τεχνικών που θα 
διευκολύνουν τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και την αποτελεσµατικότητα της 
οµαδικής εργασίας. 
 Με βάση την παραπάνω προβληματική το προτεινόμενο εργαστήριο αφορά 
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στις διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων και σταδίων της αυτοαξιολόγησης 
της σχολικής μονάδας για τη συστηματική συλλογή δεδομένων και τεχνικών λήψης 
αποφάσεων σε ομάδα.
 Σκοπός του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών 
με διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας για 
τη συλλογή δεδομένων/τεκμηρίων και τη λήψη αποφάσεων σε μια ομάδα. Ειδικότερα, 
οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: 
• να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις 

σημαντικότερες ερευνητικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη συλλογή 
δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων 

• να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αυτές στην πράξη (πρακτικές εφαρμογές, 
βιωματικές ασκήσεις, δραστηριότητες κ.λπ.) 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και να 
ενθαρρυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν οι 
ακόλουθες τεχνικές: 
• Εισήγηση
• Πρακτική άσκηση
• Μελέτη περίπτωσης
• Καταιγισμός ιδεών
• Συζήτηση
• Εργασία σε ομάδες
 Θα ακολουθήσει συζήτηση, ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με τη 
χρήση και την αξιοποίηση των διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και 
εργαλείων κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία, 
συλλογή δεδομένων, λήψη απόφασης.

•
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Περιλήψεις EduPolicies 2014 

Η Αξιοποίηση των Σχολικών Ιστοτόπων των Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 
ως επικουρικό εργαλείο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
έργου της σχολικής μονάδας

Βασιλοπανάγου Αναστασία και Κατσανδρή Αικατερίνη

Στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
το σύγχρονο σχολείο ως ζωντανός οργανισμός καλείται να αφομοιώσει τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, να προετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή τους σε αυτό, 
να τους παρωθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού αλλά και να 
ανταποκριθεί στις επιταγές της εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 
Η αξιοποίηση επομένως των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε επίπεδο σχολικής μονάδας, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για 
τη διευκόλυνση και την αναβάθμιση της ποιότητας του παιδαγωγικού έργου όσο και 
για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του διοικητικού έργου. Ο Σχολικός 
Ιστότοπος (Σ.Ι.) αποτελεί θεμελιώδες μέσο ως προς την επίτευξη των παραπάνω. Στην 
παρούσα μελέτη αξιολογούνται πιλοτικά οι σχολικοί ιστοτόποι των Τ.Ε.Ε. Ειδικής 
Αγωγής Ά  Βαθμίδας ως προς την ποιότητά τους.
 Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
έργου στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, η διευκόλυνση του ως προς την 
αυτοαξιολόγηση αλλά και η προβολή του χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους Σ.Ι.
 Το πλαίσιο αξιολόγησης των Σ.Ι. αποτέλεσαν, προϋπάρχουσες περιγραφικές 
κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων ποιότητας (rubrics), αφού ολοκληρώθηκε η 
μελέτη της αντίστοιχης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Οι κλίμακες επιλέχτηκαν, 
τροποποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον στα συστατικά 
στοιχεία των κριτηρίων ποιότητας τους, τα επιμέρους στοιχεία του θεματικού 
πλαισίου Α.Ε.Ε., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική βιβλιογραφία. 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η ποιότητα των Σ.Ι. είναι ικανοποιητική, ωστόσο η 
συνολική προσπάθεια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και για το λόγο αυτό στην έρευνα 
εμπεριέχονται ενδεικτικές προτάσεις βελτίωσης. Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
της σχολικής κοινότητας της Ειδικής Αγωγής επιτάσσουν την πλήρη και οργανωμένη 
αξιοποίηση των Σ.Ι.
 Εντούτοις, σε μελλοντική διερεύνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα των ΣI όπως ο αριθμός 
μονίμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, οι διαθέσιμοι πόροι, ο περιορισμένος 
εκπαιδευτικός χρόνος, η μη ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με έργο αποκλειστικά 
τη διαχείριση και συντήρηση των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες, αφού η δημιουργία, 
λειτουργία και διαχείριση των ΣI επαφίεται στο μεράκι του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικοί Ιστότοποι, Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου.

Αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας: ένα βήμα 
προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ή διολίσθηση σε μια 
γραφειοκρατική πρακτική;

Βοζαΐτης Γεώργιος

Ένα από τα σταθερά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
τα τελευταία χρόνια αποτελεί η απουσία αξιολόγησης δομών, υπηρεσιών και 

διαδικασιών, με εξαίρεση, ίσως, τις κατά περίπτωση αξιολογήσεις των στελεχών 
της εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος 2013-2014 εισάγεται, πλέον, θεσμικά η 
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αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια 
κουλτούρας αυτοαξιολόγησης και την εμπέδωση σχέσεων συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης σε αυτήν.
 Η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας 
σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας κατά 
το τρέχον σχολικό έτος, μέσω της ανάλυσης των σχετικών εγκυκλίων που εκδόθηκαν 
για το υπό εξέταση θέμα και να αποτυπώσει τον αντίκτυπο αυτής στην εκπαιδευτική 
κοινότητα.
 Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. 
 Από την ανάλυση των σχετικών ρυθμιστικών εγκυκλίων του Υπουργείου αλλά 
και τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν αναδείχθηκαν εγγενείς αγκυλώσεις, παραλείψεις, 
καθυστερήσεις, αναδιπλώσεις στην εφαρμοζόμενη πολιτική, που, εκτός των άλλων, 
προβλημάτισαν ή δίχασαν την εκπαιδευτική κοινότητα.
 Επομένως, η σχετική διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 
δε φαίνεται να επιτέλεσε τον αρχικό της στόχο, αλλά τελικά διολίσθησε-μέσα και από 
τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προξένησε-σε μια τυπική, διεκπεραιωτική πρακτική, 
ανάλογη του διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας.

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, σχολική μονάδα, Υπουργείο Παιδείας, 
εκπαιδευτική πολιτική.

Κριτικές φιλίες μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: Η πορεία προς μία συνεχιζόμενη επαγγελματική 
ανάπτυξη

Δανιά Ασπασία και Σκολαρίκου Μαρία

Εντός του σύγχρονου μεταβαλλόμενου κόσμου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν ή να επαναπροσδιορίσουν το φάσμα 

των διδακτικών τους πρακτικών ή μεθόδων, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις τοπικές ή εθνικές προκλήσεις για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη. Με 
γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσονται στους χώρους της εκπαίδευσης κοινότητες συνεργατικής μάθησης οι 
οποίες επικεντρώνουν στη δια του αναστοχασμού αποϊδιωτικοποίηση της διδασκαλίας 
και τη βελτίωση της ποιότητας αυτής. Οι κριτικές φιλίες αποτελούν μία ξεχωριστή 
περίπτωση κοινοτήτων μάθησης. Πρόκειται για μία εγγενώς συνεργατική διαδικασία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών οι οποίοι μοιράζονται και θέτουν υπό 
προβληματισμό και διερεύνηση απόψεις, θεωρίες και αξίες σχετικά με τον τρόπο που 
μαθαίνουν και επικοινωνούν οι μαθητές, τις προτεραιότητες ενός σχολείου, το ρόλο 
δασκάλων και γονέων.
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του πλαισίου ανάπτυξης μίας 
κριτικής φιλίας μεταξύ δύο συναδέλφων εκπαιδευτικών ενός σχολείου Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: μίας δασκάλας και μίας εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. Βασικό κίνητρο 
για την ανάπτυξης της συγκεκριμένης συνεργασίας ήταν να εντοπιστούν σημεία των 
διδακτικών πρακτικών τους τα οποία επιδέχονταν βελτίωση και να αντιπαραβληθεί η 
προσωπική εκδοχή του κλίματος της τάξης κάθε εκπαιδευτικού με την πραγματική.
 Κάθε εκπαιδευτικός δίδαξε τρία διαφορετικά μαθήματα στη διάρκεια δύο 
εβδομάδων (η μεν δασκάλα στην τάξη της, η δε εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής σε 
διαφορετικές τάξεις), για τα οποία είχε ετοιμάσει ημερήσιο πλάνο διδασκαλίας με το 
θέμα, τους στόχους, τις μεθόδους και τα μέσα που θα χρησιμοποιούσε. Για κάθε ξεχωριστό 
μάθημα, κάθε εκπαιδευτικός αξιολογήθηκε βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων από 
τη συνάδελφό της, η οποία λειτουργούσε ως παρατηρητής. Η παρατήρηση αφορούσε 
προσυμφωνημένες παραμέτρους (δομή μαθήματος, αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – 
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μαθητών, απόδοση του περιεχομένου διδασκαλίας), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σε 
ειδικό έντυπο παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της 
παρατήρησης επικοινωνούνταν σε κάθε εκπαιδευτικό εντός 48 ωρών, ενώ για κάθε 
ξεχωριστή παρατήρηση δημιουργήθηκε μία γενική έκθεση αναφοράς.
 Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η παρουσία του κριτικού φίλου βοήθησε 
και τις δύο εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν, να ελέγξουν και να αξιολογήσουν πρακτικές 
που στη διάρκεια των χρόνων εμπειρίας τους ταυτίστηκαν με την επαγγελματική τους 
ταυτότητα. Βάσει αυτής της διαδικασίας μπόρεσαν να βελτιώσουν την ικανότητα 
αναστοχασμού τους επί και κατά της διδακτικής δράσης και να επαναπροσδιορίσουν 
την πρακτική τους. Το μεγαλύτερο όφελος εντοπίστηκε στο γεγονός ότι από τη θέση 
του κριτικού φίλου ήταν πιο εύκολο για κάθε εκπαιδευτικό να παρατηρήσει στοιχεία 
που επιδρούν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του μαθήματος τα οποία στην 
πορεία των χρόνων είχε μάθει να παραβλέπει ή να μην παρατηρεί.
 Αν επιθυμούμε τα σχολεία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ως φορείς ολιστικής 
εκπαίδευσης και κοινωνικής αλλαγής, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να 
λειτουργούν τόσο ως αναμεταδότες γνώσης όσο και ως ευαισθητοποιημένοι σύμβουλοι 
δια βίου μάθησης. Οι κριτικές φιλίες, ως δίκτυα προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης, αποτελούν άριστο μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Λέξεις-κλειδιά: Κριτικές φιλίες, αναστοχασμός, δίκτυα συνεργατικής μάθησης, 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άτομο και ομάδα. Βιωματικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, 
προαγωγής του κλίματος της ομάδας

Διαμαντή Χρυσάννα

Η παρούσα εργασία αφορά στην αναλυτική περιγραφή ενός βιωματικού 
επιμορφωτικού προγράμματος ειδικά σχεδιασμένου για εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει ως στόχο την κατανόηση των δυναμικών που 
δημιουργούνται στις ομάδες, τη σημασία του ρόλου που παίζει η εσωτερική διάθεση 
του εκπαιδευτικού ως ατόμου στη συγκεκριμένη διαδικασία και τη δυνατότητα 
παρέμβασης.
 Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο 
σύμφωνα με το οποίο η ταυτότητα και το άτομο δεν θεωρούνται αμετάβλητες 
οντότητες, αλλά κατασκευές που βρίσκονται ενεργά και αέναα σε διαδικασίες και 
ότι ο επαναπροσδιορισμός (η αναδιήγηση, η ανακατασκευή) του εαυτού είναι μια 
καθοριστική διαδικασία και ανάγκη. (M. Wetherell, 2005) Το δεύτερο μέρος είναι 
ένα βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 120 λεπτών. Μέσα από επιλεγμένες βιωματικές 
ασκήσεις και δράσεις, οι εκπαιδευτικοί, έρχονται σε επαφή με το δυναμικό που αυτές 
δημιουργούν και επιτυγχάνεται η επικοινωνία των συμμετεχόντων και η δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην ομάδα. Επιπλέον η ομάδα τοποθετείται 
σε ένα μεταίχμιο: το μέσα με το έξω, την εσωτερική αίσθηση με την εξωτερική δράση, 
έτσι ενεργοποιείται η συνειδητοποίηση της σημασίας της εσωτερικής διάθεσης 
του υποκειμένου στη δημιουργία κοινωνικής σχέσης, σχέσης με τον άλλο και κατά 
προέκταση του «κλίματος της ομάδας» και αναδεικνύεται η σημασία της επίγνωσης ως 
εσωτερικής παρέμβασης που αποσκοπεί σε μεταβολή στάσεων και συμπεριφορών. 
 Υποστηρίζεται και καταδεικνύεται ότι ο εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας και 
παρατηρώντας τα φαινόμενα που παράγονται στις ομάδες, τον τρόπο που συμμετέχει 
ο ίδιος σε μια ομάδα, τον τρόπο που επηρεάζει την ομάδα, τότε μπορεί να βοηθήσει 
εαυτόν και μαθητές, να αλλάξουν στο επίπεδο των στάσεων, των αντιλήψεων και των 
συμπεριφορών, να βελτιωθεί η λειτουργία της ομάδας και να αυξηθεί η ικανότητα 
της για αυτορρύθμιση. Η λειτουργία μας στο συγκεκριμένο εργαστήριο είναι διττή˙ 
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Δράση και Παρατήρηση: μέσω αυτών η διάθεση, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα 
που μεταφέρονται από το άτομο στην ομάδα, γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς 
παρατήρησης ως προς τον τρόπο επίδρασής τους σε αυτήν. 
 Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε τρία (3) εργαστήρια 
ενηλίκων, επί συνόλου εβδομήντα πέντε (75) συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και είχε 
θετικά αποτελέσματα. Η επιτυχία και η απήχησή του σε αυτούς, αποτυπώθηκε και 
εκφράστηκε αφενός μέσω των φύλλων αξιολόγησής του και αφετέρου δια προσωπικής 
επικοινωνίας-επαφής με την εμψυχώτρια-υπεύθυνη του προγράμματος.

Λέξεις-κλειδιά: Βιωματικό, αυτοπαρατήρηση, επαναπροσδιορισμός, κλίμα ομάδας

Διείσδυση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δραγογιάννης Κωνσταντίνος και Παπαντώνη Ηλιάνα

Νέα τάση για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να αποτελεί 
η λειτουργία Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης. Πρόταση του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου αποτελεί προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων 
Claroline, η οποία ονομάζεται η-τάξη.
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συμβολή στη διερεύνηση της υπάρχουσας 
κατάστασης, όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία συγκεκριμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και 
η διαισθητική εξέταση των αιτιών για την επικρατούσα κατάσταση. Αναλυτικότερα, 
σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η ποσοτική καταγραφή των σχολικών 
μονάδων που προσφέρουν ένα τουλάχιστον ηλεκτρονικό μάθημα και του αριθμού 
των ηλεκτρονικών μαθημάτων, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή 
Διεύθυνση, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα στοιχεία αυτά.
 Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται η μελέτη μιας ορισμένης περίπτωσης. 
Πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων για ποσοτική κυρίως ανάλυση. Συγκεκριμένα, 
καταγράφηκαν αριθμητικά ο αριθμός των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, 
που λειτουργούν ηλεκτρονικά μαθήματα καθώς και ο αριθμός των ηλεκτρονικών 
μαθημάτων ανά Δ.Ε. και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
 Από την όλη ενεργηθείσα έρευνα προέκυψε, ότι πανελλαδικά, κατά το σχολικό 
έτος 2013-14, 122 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτούργησαν 188 
ηλεκτρονικά μαθήματα και 1072 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
λειτούργησαν 5608 ηλεκτρονικά μαθήματα. Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Π.Ε.), η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων διαθέτει τις περισσότερες σχολικές 
μονάδες, και συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24), που λειτουργούν ηλεκτρονικά 
μαθήματα καθώς και το μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών μαθημάτων, που ανέρχεται 
στον αριθμό των 35 και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου διαθέτει τις περισσότερες σχολικές μονάδες, και συγκεκριμένα 28, που 
λειτουργούν 39 ηλεκτρονικά μαθήματα. Αναφορικά με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ά  Αθήνας διαθέτει τις περισσότερες 
σχολικές μονάδες, και συγκεκριμένα 66, που λειτουργούν ηλεκτρονικά μαθήματα και η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας το μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών 
μαθημάτων, που ανέρχεται στον αριθμό των 522 και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέτει τις περισσότερες σχολικές μονάδες, 
και συγκεκριμένα 285, που λειτουργούν 2083 ηλεκτρονικά μαθήματα.
 Από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι μεγαλύτερος αριθμός σχολείων 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί ηλεκτρονικά μαθήματα και μάλιστα ο 
αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι αισθητά μεγαλύτερος από τα μαθήματα που 
προσφέρονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ο αριθμός των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι 
υψηλός δεν ανήκουν απαραίτητα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται 
η διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου και, κατ’ επέκταση, των παραγόντων 
εκείνων που συντείνουν στην ύπαρξή του. Διαισθητικά φαίνεται ότι ένα αίτιο της μη 
παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων από όλα τα σχολεία της επικράτειας ενδεχομένως 
να αποτελεί έλλειψη αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων ειδικά στην ελληνική 
γλώσσα, λύση που μπορεί να δώσει το Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/).

Λέξεις-κλειδιά: Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, ηλεκτρονική μάθηση, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Η Νίκη πάει σχολείο»: Χρήση της διαδικτυακής αφίσας glogster 
για την παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος

Κουγιουρούκη Αγγελική

Στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα 
παρατηρείται σήμερα συσσώρευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Οι πληροφορίες 

αυτές αντλούνται από κάθε είδους κείμενα τα οποία χρησιμοποιούν εκτός από τη γλώσσα 
και άλλα σημειωτικά μέσα, μέσω των οποίων αναδύεται ο όρος της πολυτροπικότητας. 
Πρόκειται για μια μορφή παρουσίασης στην οποία συνδυάζονται ποικίλοι σημειωτικοί 
τρόποι, όπως ο γραπτός και προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο-
σκίτσο, το σχεδιάγραμμα, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, 
ο ήχος, ο ρυθμός και οι χειρονομίες. 
 Στην κατηγορία των πολυτροπικών κειμένων εντάσσονται και οι διαδικτυακές 
πολυτροπικές αφίσες (glogs) οι οποίες χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή 
GlogsterEdu δίνουν τη δυνατότητα σύνθεσης αρχείων που περιέχουν κείμενο, εικόνα 
και ήχο σε μια διαδραστική αφίσα. Πρόκειται για υπερκείμενα που αναπτύσσονται 
στο περιβάλλον των ΤΠΕ και περιλαμβάνουν ειδικά δομημένη μορφή κειμένου σε ένα 
«δίκτυο» από κόμβους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους.
 Μία τέτοια μορφή διαδικτυακής πολυτροπικής αφίσας αποτελεί η αφίσα που 
σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η Νίκη πάει σχολείο» 
το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 στο Ε2 
τμήμα του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης.
 Σκοπός της χρήσης της συγκεκριμένης πολυτροπικής αφίσας ήταν να 
αποτελέσει το μέσο για την προβολή του τρόπου εργασίας των μαθητών/τριών, οι 
οποίοι αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση ΤΠΕ.
 Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν διαθεματικά και διεπιστημονικά, 
εκμεταλλευόμενοι περαιτέρω τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά εργαλεία, ιστότοπους και προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
για την περάτωση των έργων τους. Με την ολοκλήρωση των δράσεων του 
προγράμματος οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να δουν αναρτημένες τις εργασίες 
τους στην διαδικτυακή πολυτροπική αφίσα Niki, κάτι που τους ενθουσίασε ιδιαίτερα. 
Οι μαθητές/τριες εντοπίζοντας ελληνικές αρχαιότητες σε μουσεία του εξωτερικού 
προβληματίστηκαν σε θέματα αρχαιοκαπηλίας, συνειδητοποίησαν τη σπουδαιότητα της 
Νίκης της Σαμοθράκης διαχρονικά και διαπολιτισμικά σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την επιστροφή του αγάλματος. 

Λέξεις-κλειδιά: Νίκη Σαμοθράκης, πολυτροπικά κείμενα, GlogsterEdu.
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E-Twinning: Μία ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα συνεργασίας

Λιανού Κυριακή και Λιανού Μαρία

Στην αναρτημένη αυτή ανακοίνωση θα αναφερθούμε στον θαυμαστό κόσμο του 
eΤwinning. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα των σχολείων της Ευρώπης 

και όχι μόνο (περιλαμβάνει και κάποιες ακόμη χώρες όπως Τυνησία και Αρμενία), πάνω 
στην οποία πραγματοποιούνται διάφορα project προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Σκοπός: Να γνωρίσουν όσο περισσότεροι εκπαιδευτικοί την πλατφόρμα αυτή 
και να την χρησιμοποιήσουν στην τάξη και στο σχολείο, για να δημιουργήσουν πιο 
ολοκληρωμένα και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 Μεθοδολογία: Ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών της πλατφόρμας 
e-Twinning, μέσα από την καταγραφή και παρουσίαση της προσωπικής μας εμπειρίας.
 Βασικά ευρήματα: Τα θετικά στοιχεία που παίρνει κάθε εκπαιδευτικός μέσα 
από τη συνεργασία των διαφόρων σχολείων, την παιδαγωγική καινοτομία, την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων, αλλά και μέσα από τη χρήση της 
τεχνολογίας.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Το eTwinning είναι ένα απίστευτο εργαλείο στα 
χέρια των εκπαιδευτικών και είναι χρήσιμο να το χρησιμοποιήσουν όλοι ως αξιολόγηση 
στα προγράμματα που εκπονούνται. Υπάρχουν οι ετικέτες ποιότητας που δίνονται 
τόσο στα έργα όσο και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους προσωπικά (στην 
ανακοίνωση θα αναρτήσουμε τέτοια παραδείγματα ποιότητας τόσο για το έργο όσο και 
ατομικά για τον εκπαιδευτικό, για τη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει και για τους 
μαθητές που συμμετείχαν, τα οποία έχουμε κερδίσει).

Λέξεις-κλειδιά: eTwinning, πλατφόρμα, project, ποιότητα, συνεργασία, επικοινωνία, 
σχολεία.

Ο ρόλος της δια βίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή

Λιανού Μαρία και Λιανού Κυριακή

Στη σημερινή εποχή των πληροφοριών και της γνώσης, η ανάγκη για γνώση φαντάζει 
πιο επιτακτική από ποτέ. Ο σύγχρονος άνθρωπος, προκειμένου να ανταπεξέλθει 

στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας, χρειάζεται να είναι εφοδιασμένος 
με ποικίλα αλληλένδετα προσόντα, τα οποία πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να 
επικαιροποιούνται. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί το πλέον κατάλληλο πεδίο για την 
ανάπτυξη αυτών των προσόντων.
 Οι σύνεδροι θα είναι σε θέση:
• να ορίσουν την έννοια της «δια βίου μάθησης»
• να ορίσουν την έννοια της «συνεχιζόμενης εκπαίδευσης»
• να διακρίνουν τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων
• να πληροφορηθούν τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση
 Μεθοδολογία: Ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων για την εκπαίδευση, μέσα 
από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και την παράθεση πρωτότυπων πηγών.
 Βασικά ευρήματα: Η σημαντικότητα του ρόλου της δια βίου εκπαίδευσης.
 Συμπεράσματα - συζήτηση: Τα προσόντα που το άτομο αποκτά μέσω της 
εκπαίδευσης τη χρονική περίοδο κατά την οποία προετοιμάζεται ώστε να ενταχθεί 
στον κοινωνικό του ρόλο δεν μπορούν να είναι αρκετά για όλη τη ζωή του. Στην 
πραγματικότητα, και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η κοινωνία είναι ένας διαρκώς 
εξελισσόμενος οργανισμός, τα προσόντα αυτά επαρκούν μόνον για το αρχικό διάστημα 
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της ενεργούς ζωής του. Κατά συνέπεια, το άτομο υποχρεώνεται να επανεκπαιδεύεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης προκειμένου να 
επικαιροποιεί τις γνώσεις του και με τον τρόπο αυτό να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
επιτυχώς στον κοινωνικό και οικονομικό του ρόλο. Στη σημερινή μεταβιομηχανική 
κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών, η γνώση αποτελεί τον κατεξοχήν 
παραγωγικό και αναπτυξιακό παράγοντα. Η κατοχή της γνώσης και η προσήκουσα 
αξιοποίησή της αποφέρει στο άτομο αμοιβές και προνόμια, τα οποία είναι ανάλογα της 
λειτουργικής βαρύτητας των εφοδίων του και των παραγόμενων από τη χρήση τους 
αποτελεσμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: Δια βίου εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 
εκπαίδευση ενηλίκων.

Πολιτισμός στη μάθηση: Περιβάλλον μάθησης στη 
μετανεωτερικότητα

Λυκουροπούλου Δέσποινα

Προσεγγίζοντας παιδαγωγικά ο Dewey το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι αναφέρει ότι 
κάθε τροποποίηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και της σχολικής ύλης είναι 

απόρροια των κοινωνικών συνθηκών που αλλάζουν και μαζί μια προσπάθεια για τη 
θεραπεία των αναγκών της καινούργιας κοινωνίας που σχηματίζεται· οι κοινωνικοί 
μετασχηματισμοί αφενός επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου 
επιβάλλουν την προσαρμογή της στις κοινωνικές εξελίξεις. 
 Σκoπός της αναπτυξιακής εκπαίδευσης στην κοινωνία της διακύβευσης -η 
οποία δεν αποτελεί απλώς συνέχεια της πρότερης κατάστασης, αλλά αναπτύσσεται 
ως ένα σύστημα, που υπερβαίνει την εμπειρία της νεωτερικότητας και δημιουργεί 
νέες συνθήκες- που απορρέει από τις ανάγκες των κοινωνικών εξελίξεων 
συμπεριλαμβανομένου, ιδιαίτερα, του πολιτισμικού πλουραλισμού στην σύνθεση 
των κοινοτήτων, είναι ο επαναπροσδριορισμός του σχολείου ώστε να συμβάλλει στην 
ενδυνάμωση των παιδιών ως πολιτών να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές με την 
προώθηση της ανάπτυξης επικοινωνιακών πρακτικών, κοινωνικών δεξιοτήτων και 
προσδίδοντας στην έννοια εκπαίδευση κριτηρίων πολιτισμού και αξιών, την διεύρυνση 
των μαθησιακών διαδικασιών στους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνίας. 
 Με την παρούσα ανακοίνωση γίνεται προσπάθεια, αφού δοθεί το σύγχρονο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, να κατατεθούν τα βασικά ευρήματα που αφορούν την 
αδήριτη ανάγκη συμπερίληψης του πολιτισμού στην μάθηση και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ευρήματα που αναδύονται από εμπειρική “έρευνα δράσης” που έχω 
εκπονήσει επί σειρά ετών ως διαδικασία μελέτης περίπτωσης, σε διαφορετικούς τύπους 
σχολείων και περιοχών της Ελλάδας, στο πεδίο της σχολικής τάξης, τα οποία φαίνεται να 
καταδεικνύουν την κεντρική, διττή λειτουργία του πολιτισμού στην εκπαίδευση κατά 
την μετανεωτερικότητα: αφενός την ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών μάθησης που 
δημιουργούν κοινωνικές αναπαραστάσεις που καλλιεργούν οικουμενική ταυτότητα 
πολίτη, δηλαδή μορφώνουν πολιτισμικό πρότυπο πολίτη, είτε μέσω εναλλακτικών 
μεθόδων μάθησης είτε μέσω της εμπλοκής του πολιτισμού στο περιεχόμενο μάθησης, 
και αφετέρου την εμπλοκή στοιχείων του πολιτισμού μέσω των εκφράσεών του, 
μουσικής, χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, μουσειακής-μνημειακής τέχνης, ως 
μέσων επίτευξης της μάθησης των περιεχομένων όλων των γνωστικών πεδίων του 
εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμός, μετανεωτερικότητα, περιβάλλον μάθησης, εκπαίδευση.
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Ευαισθητοποιώντας τους μαθητές στην έννοια της διαδικτυακής 
ταυτότητας: Μια διδακτική πρόταση για τις Βιωματικές Δράσεις και 
τις Ερευνητικές Εργασίες

Μακρής Ιωάννης και Μακρή Δήμητρα

Στο πλαίσιο της «παγκόσμια κοινωνίας της γνώσης» η διάχυση της πληροφορίας 
είναι απεριόριστη και ο ρόλος της είναι καταλυτικός. Ο O’Reilly (2005) αναφέρει 

για παράδειγμα ότι η δύναμη της πλατφόρμας web.2.0 η οποία κατά βάση στηρίζεται 
σε ελαφριά μοντέλα προγραμματισμού βρίσκεται στη συλλογική νοημοσύνη και στα 
χωρίς σύνορα δεδομένα.
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης δεν είναι μόνο η ευαισθητοποίηση των 
χρηστών του διαδικτύου στην αξιολόγηση του απίστευτου όγκου των δεδομένων που 
συλλέγονται μέσω της υπερπληροφόρησης, αλλά και η απόκτηση μιας διαδικτυακής 
πολιτειότητας η οποία διαμορφώνεται μέσα από το χτίσιμο μιας συνειδητής 
διαδικτυακής ταυτότητας. Στην εποχή που η γνώση αποτελεί πια τον κυριότερο 
παραγωγικό συντελεστή της οικονομίας η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 
που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των εφήβων σε συνειδητές διαδικτυακές επιλογές οι 
οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στη συνειδητή διαμόρφωση μιας διαδικτυακής 
ταυτότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα του τεχνολογικού εγγραμματισμού.
 Το μεθοδολογικό μας πλαίσιο είναι ο σχεδιασμός πολυεπίπεδων παρεμβάσεων 
οι οποίες θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αυξήσουν στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό την αλληλεπίδρασή τους με τους σύγχρονους μαθητές, έτσι ώστε να επιτύχουν 
έναν ουσιαστικό μαθητοκεντρικό προσανατολισμό στην αφύπνιση των μαθητών, η 
οποία θα τους οδηγήσει στο: i/ να εντοπίσουν τον αντίκτυπο των δημοσιεύσεών τους 
σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, ii/ να εξερευνήσουν τους κανόνες, τους 
κώδικες και τα πρότυπα που περιβάλλουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. iii 
/ να κατασκευάσουν τη δική τους ψηφιακή ταυτότητα, iv/ να συνειδητοποιήσουν τι 
σημαίνει και εάν υφίσταται ψηφιακή λήθη.
 Για να είναι αποτελεσματική η μεθοδολογική μας προσέγγιση θα εστιάσουμε 
στη διαδικτυακή ταυτότητα (Abrieux, 2012) και θα μελετηθούν τα ίχνη μιας 
καθημερινής μέρας στο διαδίκτυο μέσα από σενάρια ψηφιακής δραστηριότητας, όπως 
για παράδειγμα, ότι δημοσιεύουμε (π.χ. flickr, YouTube), κάνουμε (π.χ. LnkedIn), 
αγοράζουμε (π.χ. eBay, Amazon.com), ξέρουμε (π.χ. Yahoo Answers, Wikipedia) καθώς 
και διάφορα άλλα ηλεκτρονικά ίχνη, όπως αυτά μιας ηλεκτρονικής κάρτας, ενός 
ηλεκτρονικού αεροπορικού εισιτηρίου, ενός κινητού τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και τέλος, κάποιου avatars που μας αντιπροσωπεύει. Θα μελετηθούν 
επίσης ψηφιακές στρατηγικές (Alloing, 2013), όπως για παράδειγμα το διπλό προφίλ 
στο Facebook σε άτομα μεταξύ 18-25 χρονών.
 Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό το σχολείο συντάσσεται στις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) όπου αναφέρεται ότι ¨κάθε 
πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες για τη ζωή και την εργασία στη σημερινή και 
στη μελλοντική Κοινωνία της Πληροφορίας».

Λέξεις-κλειδιά: Διαδικτυακή ταυτότητα, διδακτικό σενάριο, ψηφιακή στρατηγική.

Διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι του μαθήματος 
της Οικιακής Οικονομίας

Μόρφα Ελένη

Η Οικιακή Οικονομία δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια είτε ως μεμονωμένη 
μονάδα είτε ως κοινωνική θέσπιση, να οικοδομήσει και να διατηρήσει συστήματα 
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δράσης τα οποία να οδηγούν στην ωρίμανση του ατόμου, στη δημιουργική κριτική 
σκέψη, στη συγκρότηση κοινωνικών στόχων και στην εξεύρεση τρόπων και μέσων για 
την επίτευξή τους, σύμφωνα με τη Διάσκεψη Προσδιορισμού της Οικιακής Οικονομίας, 
ενώ σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό της όπως έγινε αποδεκτός από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Οικιακής Οικονομίας, παρουσιάζεται ως η επιστήμη και η τεχνική που 
συνδέει την οικογένεια με την πρόοδο. 
 Η Οικιακή Οικονομία δηλαδή είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία έχει στο 
επίκεντρό της την οικογένεια και ό,τι την αφορά με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής. Είναι μια διαχρονική επιστήμη, της οποίας η αξία φαίνεται περισσότερο 
περιόδους κρίσεως, οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, ηθικής, περιβαλλοντικής 
κ.ά, Από τα ανωτέρω παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Οικιακής 
Οικονομίας στην εκπαίδευση, ως βασικού και πρωταρχικού μαθήματος το οποίο σε 
συνάρτηση με τα άλλα μαθήματα, θα στηρίξει την οικογένεια, το σχολείο και την τοπική 
κοινωνία μέσα από νέους προβληματισμούς και προσεγγίσεις. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης λοιπόν είναι η ανάδειξη μιας νέας οπτικής της Οικιακής Οικονομίας μέσα 
από το πρίσμα της συστημικής θεώρησης της πραγματικότητας.
 Η Οικιακή Οικονομία ως μάθημα με ιδιαίτερη φύση προτείνει, το παιδαγωγικό 
πρότυπο που στηρίζεται στη μαθητοκεντρική εκπαίδευση, προάγει την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών και συνδέει τις γνώσεις τους με τα ενδιαφέροντά τους. Βοηθάει 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και το κυριότερο, 
εμπλέκει και την οικογένεια καλλιεργώντας αξίες συνεργασίας και σύνδεσης του 
σχολείου με την τοπική κοινωνία, με κύριο διαμεσολαβητή τον εκπαιδευτικό. Όλα 
αυτά βρίσκουν εφαρμογή μέσα από τη συστημική προσέγγιση του αντικειμένου της 
οικιακής οικονομίας τόσο με την hard όσο και τη soft μορφή του, τόσο σε επίπεδο 
αναλυτικού προγράμματος όσο και σε επίπεδο οργάνωσης σχεδίου μαθήματος. Για το 
λόγο αυτό η παρούσα εισήγηση εφαρμόζει μεθοδολογικά μοντέλα συστημικής σκέψης 
εμβαθύνοντας στο αντικείμενο της οικιακής οικονομίας, την οικογένεια.
 Η ανάλυση και επίλυση οικογενειακών θεμάτων γίνεται με σύγχρονες 
διδακτικές μεθόδους. Κυρίαρχη παραμένει η διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία δίνει 
τις βάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν οι γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών. 
Η πολυπλοκότητα των οικογενειακών ζητημάτων απαιτεί διαθεματική και ολιστική 
προσέγγιση σε επίπεδο αντίληψης και καταγραφής τους για περεταίρω επεξεργασία. 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις και τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ενσωματώνονται 
ως ολότητα με τη συστημική προσέγγιση και εξάγονται γόνιμα συμπεράσματα μέσα 
από κριτική σκέψη. 
 Καθώς τα οικογενειακά ζητήματα δεν επιδέχονται μονοδιάστατη λύση 
απαιτείται συνεργατική και βιωματική μάθηση οι οποίες υιοθετούνται από την 
μέθοδο Project, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή 
στην οργάνωση των ομάδων εργασίας και στη γνώση, δίνοντας πρωτοβουλίες στους 
μαθητές για αυτενέργεια. Το μάθημα γίνεται δική τους υπόθεση αφού οι ίδιοι οι 
μαθητές σχεδιάζουν τι θέλουν να κάνουν, να μάθουν και να πετύχουν, και η γνώση 
μέσα από την έρευνα και την εμπειρία αποκτάται εύκολα. Ο εκπαιδευτικός «παίζει» 
ένα νέο, διαφορετικό από τον παραδοσιακό ρόλο, δημιουργεί πνεύμα εμπιστοσύνης 
και συνεργατικότητας μεταξύ των μελών των ομάδων και κατευνάζει συγκρούσεις, 
αν προκύψουν. Τέλος ως επαγγελματίας-εκπαιδευτικός, αποκτά γνώσεις και εμπειρίες 
για τη λειτουργία των ομάδων και χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών στη διδασκαλία 
του, με στόχο την επαγγελματική του αυτοβελτίωση.

Λέξεις-κλειδιά: Οικιακή οικονομία, συστημική σκέψη, διδακτικές προσεγγίσεις, 
project.

•
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Αποτελέσματα της μη ικανοποίησης των μαθητών από το σχολείο

Πετρόπουλος Φώτιος και Γάλλου Γεωργία

Η ικανοποίηση του μαθητή από το σχολείο αντανακλά άμεσες συναισθηματικές 
αντιδράσεις, όπως ευτυχία, άντληση χαράς και μια αίσθηση ευημερίας από 

τη σχολική ζωή. Αντίθετα η απαρέσκεια του μαθητή για το σχολείο σχετίζεται με 
τη δυσαρέσκεια και τη μη ικανοποίησή του από το σχολικό περιβάλλον, από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ μαθητών 
και καθηγητών, από τα μαθήματα, την κοινωνική ζωή του σχολείου και από το 
εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει.
 Σκοπός της εργασίας: να εξετάσει τους παράγοντες που σχετίζονται με 
τη χαμηλή σχολική ικανοποίηση των μαθητών για το σχολείο και να αναφέρει τις 
σημαντικότερες επιπτώσεις της.
 Μεθοδολογία: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Β Λ́υκείου. Ο 
συνολικός αριθμός των μαθητών του δείγματος που φοιτούσαν στη Β΄ Τάξη των 
ημερησίων δημοσίων Γενικών Λυκείων της χώρας ανερχόταν στους 2534 μαθητές. 
Εστάλη ερωτηματολόγιο, που στόχος ήταν να διαπιστώσει τη χαμηλή σχολική 
ικανοποίηση των μαθητών για το σχολείο, να ελέγξει το πως αισθάνονται οι μαθητές 
στο σχολικό χώρο, αν νιώθουν καλά, αν χαίρονται όταν βρίσκονται στο σχολικό 
χώρο, αν νιώθουν αδιαφορία, απογοήτευση, αγανάκτηση, και ποιες είναι οι σχέσεις 
τους με τους συμμαθητές τους, δηλαδή να διαπιστώσει αν κάποιες υποθέσεις μας που 
σχετίζονται με την απαρέσκεια του μαθητή απέναντι στο σχολείο είναι υπαρκτοί λόγοι 
στη σχολική πραγματικότητα, ποιες είναι οι σχέσεις τους με τους καθηγητές τους και 
τέλος να καταγράψει τα αποτελέσματα στη σχολική ζωή των μαθητών.
 Βασικά ευρήματα: Παρατηρήθηκε πως οι μαθητές αισθάνονται χαμηλή σχολική 
ικανοποίηση για το σχολείο, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στα αγόρια και στα κορίτσια όσον αφορά στη γνώμη τους για το σχολείο. Επίσης δεν 
σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε μαθητές με ελληνική ή άλλη 
εθνικότητα όσον αφορά στην ύπαρξη και εκδήλωση χαμηλής σχολικής ικανοποίησης 
για το σχολείο. Η χαμηλή σχολική ικανοποίηση για το σχολείο δεν εξαρτάται από τη 
χώρα καταγωγής του κάθε μαθητή. Η στάση απέναντι στο σχολείο φαίνεται να είναι 
πιο αρνητική στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με τις ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές. Οι μαθητές των αστικών κέντρων είναι αυτοί που κυρίως δηλώνουν ότι 
δεν τους αρέσει το σχολείο και το θεωρούν βαρετό. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 
αισθάνονται συχνά κούραση ξεκινώντας για το σχολείο και απουσιάζουν συχνά από 
το σχολείο. Θεωρούν ότι το σχολείο είναι βαρετός και πληκτικός χώρος, αισθάνονται 
συχνά καταπίεση από τις υποχρεώσεις της σχολικής εργασίας, δε συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων ούτε και στη διαμόρφωση του σχολικού κανονισμού και 
έχουν προκαλέσει ηθελημένα ζημιά στο σχολικό περιβάλλον. Ένας σημαντικός αριθμός 
ερευνητικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνει ότι η 
οργάνωση, η τακτική και οι πρακτικές του κάθε σχολείου επηρεάζουν σημαντικά τη 
συμπεριφορά των παιδιών. 
 Συζήτηση - συμπεράσματα: Το σχολείο οφείλει να βοηθήσει την ομαλή και 
ευτυχισμένη ανάπτυξη του μαθητή, οφείλει να τον στηρίξει το μαθητή ενάντια στις 
οποιεσδήποτε και από οπουδήποτε προερχόμενες αλλοτριωτικές πιέσεις μέσα από την 
ανάπτυξη της προσωπικής και κοινοτικής ζωής του σχολείου, μέσα από την παροχή 
συγκεκριμένων πληροφοριών που αποβλέπουν στο θεωρητικό και ηθικό εξοπλισμό 
του νέου ανθρώπου. Η προσωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αποτελεί την ελπίδα για ένα αποτελεσματικό σχολείο με υψηλά ποσοστά αποδοχής και 
μαθητικής ικανοποίησης και μικρά ποσοστά μαθητικής διαρροής και εγκατάλειψης.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολική ικανοποίηση, απαρέσκεια μαθητή, προσωποκεντρικό 
σχολείο.
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Μικροέρευνα για το προφίλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας

Σταμπουλίλη Ζωή

Στον 21ο αιώνα ο σχολικός ηγέτης έχει πλέον κατανοήσει ότι η υιοθέτηση μιας 
διοικητικής φιλοσοφίας στηριζόμενη στην κατευθυνόμενη δράση δεν αποδίδει. 

Καλλιεργώντας κυρίως το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης 
επιθυμεί να δημιουργήσει ένα φιλελεύθερο προοδευτικό σχολείο, εφαρμόζοντας την 
κατανεμημένη ηγεσία. Ο διευθυντής μοιράζει ρόλους και επιθυμεί την ενεργή εμπλοκή 
όλων. Ταυτόχρονα, παρέχοντας εξατομικευμένη στήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
και δημιουργώντας κοινούς στόχους και όραμα, προωθεί την οικοδόμηση μιας κοινής 
σχολικής κουλτούρας και βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν ηγετικό ρόλο. 
Έτσι οι εκπαιδευτικοί από υφιστάμενοι μετασχηματίζονται σε ηγέτες (Burns, 1985). 
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η αλληλεπίδραση των 
ηγετών με τους υφισταμένους τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν 
τη δημιουργικότητα και τα κίνητρα τους στην οργάνωση, επανακαθορίζουν τους 
στόχους τους και ανανεώνουν τη δέσμευση τους στο κοινό τους όραμα (Burns, 1978). 
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, και κατανοώντας τη σημασία 
του ρόλου του σχολικού διευθυντή, επιχειρήθηκε μικροέρευνα, για να περιγράψει το 
προφίλ του σύγχρονου σχολικού ηγέτη.
 Ο σκοπός της μικροέρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να εξεταστούν οι 
απόψεις εκπαιδευτικών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά πόσο εφαρμοζόταν στο 
σχολείο τους η μετασχηματιστική ηγεσία. Τέθηκε το ερευνητικό ερώτημα: Ποιο είναι 
το προφίλ του μετασχηματιστικού ηγέτη; 
 Η μικροέρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013, με τυχαία δειγματοληψία, 
σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής και πιο συγκεκριμένα σε Λύκειο 
της Δυτικής Αθήνας. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
του Ken Leithwood, αποτελούμενο από 20 ερωτήσεις διατακτικής κλίμακας (κλίμακα 
Likert), που ομαδοποιούνται από 4 παράγοντες (Καθορισμός κατεύθυνσης, ανάπτυξη 
προσωπικού, αναδόμηση προσωπικού και βελτίωση διδασκαλίας) και αναζητήθηκε 
ο μέσος όρος για κάθε παράγοντα. Το δείγμα της μικροέρευνας αποτέλεσαν οι 39 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, στους οποίους διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο, με την 
υπογράμμιση ότι είναι εντελώς ανώνυμο. Ανταποκρίθηκαν και το συμπλήρωσαν λίγο 
λιγότεροι από τους μισούς, σύνολο 18 καθηγητές.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μικροέρευνας, ο παράγοντας του καθορισμού 
κατεύθυνσης συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, σε αρκετά μεγάλο βαθμό οι 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο διευθυντής εργάζεται για τον καθορισμό κατεύθυνσης 
του σχολείου και τη δημιουργία οράματος. Σε αρκετό βαθμό πιστεύουν ότι τους 
βοηθά παρέχοντας στήριξη και ότι τους ενθαρρύνει τη συνεργασία, αναδομώντας 
έτσι τη σχολική μονάδα. Αντίθετα, ο διευθυντής σε μικρότερο βαθμό διαχειρίζεται 
το πρόγραμμα, ώστε ο παράγοντας της βελτίωσης διδασκαλίας συγκέντρωσε το 
μικρότερο βαθμό.
 Συμπερασματικά, όσο καλύτερα εφαρμόσει τους 4 παράγοντες ο 
μετασχηματιστικός ηγέτης, τόσο περισσότερο θα αυξηθεί η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, 
έτσι ώστε να μετασχηματιστούν από ακόλουθοι σε ηγέτες. Αυτό δε σημαίνει ότι ο 
διευθυντής καθίσταται άχρηστος και καταργείται ο ρόλος του. Αντίθετα, συντονίζει τη 
σχολική κοινότητα και τις πολλαπλές πηγές ηγεσίας που προκύπτουν, χωρίς να τίθεται 
στο περιθώριο ή να πλεονάζει (Harris, 2008).

Λέξεις-κλειδιά: Μετασχηματιστική ηγεσία, μικροέρευνα, ερωτηματολόγιο του Ken 
Leithwood.
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Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Μουσική Εκπαίδευση

Οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής: από τα 
e-books μέχρι τα tablets

Σμαράγδα Χρυσοστόμου (συντονίστρια Συμποσίου)

Με την τελευταία μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, το ‘Νέο Σχολείο’, το Υπουργείο 
Παιδείας επιχείρησε να διευρύνει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα 

σχολεία της επικράτειας. Τα νέα ψηφιακά εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία με ελεύθερη 
πρόσβαση από όλους και η εισαγωγή και η χρήση των διαδραστικών πινάκων σε όλα 
τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσαν την αρχή. Ποιες είναι όμως οι 
δυνατότητες που έχει ο σημερινός εκπαιδευτικός μουσικής στην Ελλάδα για χρήση 
των νέων τεχνολογιών; Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντά; Πόσο έχουν προχωρήσει 
οι διδακτικές εφαρμογές με χρήση των διαδραστικών πινάκων, του διαδικτύου, των 
tablets, των iPad και των διαφόρων softwares στα ελληνικά σχολεία; 
 Στο Συμπόσιο αυτό εκπαιδευτικοί μουσικής από την πρωτοβάθμια και από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα παρουσιάσουν εφαρμογές από τη διδασκαλία τους με 
χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Λέξεις – κλειδιά: Νέο Σχολείο, ψηφιακές τεχνολογίες, εξέλιξη, διαδραστικοί πίνακες.

Ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου

Χρυσάνθη Ζεπάτου

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τ.Π.Ε και της μουσικής τεχνολογίας δίνουν στους μαθητές 
τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης κι ενασχόλησης με τη μουσική. Ωστόσο, η 

απλή αυτή εξοικείωση με τη μουσική δεν θα πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με τη 
μουσική αγωγή στο σχολείο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου 
επισημαίνεται ακριβώς ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται με βάση τους στόχους 
του μαθήματος της Μουσικής μέσα από δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις διδασκαλίας που προτείνονται απευθύνονται στον 
Εκπαιδευτικό Μουσικής και αξιοποιούν τα διαδραστικά σχολικά βιβλία μουσικής 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξιδεικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά 
μουσικής, το διαδίκτυο, το διαδραστικό πίνακα καθώς και tablets στο πλαίσιο 
εργαστηρίου (lab) της τάξης.  

Λέξεις – κλειδιά: Τ.Π.Ε., Μουσική τεχνολογία, Νέο Σχολείο.

Στο δημιουργικό κόσμο των εμπλουτισμένων σχολικών εγχειριδίων Γυμνασίου
Ελισσάβετ Περακάκη

 Η προσθήκη ψηφιακού υλικού στην ηλεκτρονική έκδοση (pdf) των βιβλίων 
του Γυμνασίου συνδράμει στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού 
της μουσικής και επεκτείνει την ενασχόληση των μαθητών με τη μουσική έξω από το 
σχολείο. Οι μέχρι τώρα εφαρμογές του στην Ελλάδα και την Κύπρο εστιάζουν στην 
ενεργή συμμετοχή και την παροχή κινήτρων στους μαθητές καθώς και τη σύνδεση 
του σχολείου με την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, είναι έτοιμος ο εκπαιδευτικός της 
μουσικής να το εντάξει στην καθημερινή του διδασκαλία; Πώς μπορεί να χτίσει τη 
γέφυρα μεταξύ του παλιότερου τρόπου διδασκαλίας, τον οποίο γνωρίζει και νοιώθει 
ασφαλής, και του νέου; Τα προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων, εφαρμοσμένα στην τάξη, 
αισιοδοξούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να βρει το δικό του μονοπάτι στο πλούσιο 
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ψηφιακό υλικό που του παρέχεται.

Λέξεις – κλειδιά: Ψηφιακό υλικό, σχέδια μαθημάτων, Γυμνάσιο.

Ομαδική εκτέλεση σε όργανα του έργου του C. ORFF: Malageña (Musica Poeticα) 
και χρήση του λογισμικού Audacity 2.0.5 για πολυκάναλη ηχογράφηση και 
επεξεργασία ήχου: Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας

Θεόδωρος Κόρακας

Η ομαδική εκτέλεση σε όργανα δίνει έμφαση στη σημασία της ενεργητικής μουσικής 
δημιουργίας, ως μέσο για την ανάπτυξη της μουσικότητας και την κατανόηση της 

μουσικής. Κατά την εξέλιξη της ερμηνείας, οι μαθητές εκτελούν συνθέσεις ατομικά ή 
ομαδικά με το σώμα και με μουσικά όργανα στην τάξη τους. Μέσα από την εκτέλεση 
καλλιεργούνται δεξιότητες ελέγχου του παραχθέντος ήχου, καθώς και της απόδοσης 
– ερμηνείας της μουσικής διαφόρων ειδών και στυλ (εν προκειμένω, της ισπανικής), 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απόλαυση.
 H διαδικασία εκμάθησης τεχνικών ηχογράφησης και επεξεργασίας του 
ήχου προάγει τη δημιουργικότητα και προϋποθέτει τη συνεργατική μάθηση, την 
αυτενέργεια, τη ανάληψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό.
 Η γνωριμία των μαθητών με την εφαρμοσμένη τεχνολογία εντάσσεται στο 
πλαίσιο του σχετικού εγγραμματισμού και εκτιμάται ότι η γνώση και η χρήση των 
πολυμέσων αποτελεί ένα ακόμα εχέγγυο για τη μελλοντική εξέλιξή τους στο χώρο της 
τέχνης και της επιστήμης. 

Λέξεις – κλειδιά: Τεχνικές ηχογράφησης, επεξεργασία ήχου, εφαρμοσμένη 
τενχολόγία.

Τα μουσικά παιχνίδια στον ψηφιακό κόσμο
Λίλλυ Κότσιρα

Τα iPad και τα tablet είναι από τα τελευταία εργαλεία τεχνολογίας που έχουν «κοσμήσει» 
την περίπλοκη σύγχρονη καθημερινότητα όλων των ηλικιών. Για τα παιδιά δεν είναι 
τίποτε άλλο από… φορητές, αναβαθμισμένες –σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα- 
παιχνιδομηχανές. Διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης τους στο μάθημα Μουσικής 
του Δημοτικού σχολείου. Σημεία ενδιαφέροντος είναι η έρευνα για κατάλληλα 
προγράμματα ανάλογα με τα περιβάλλοντα iOS ή Android, οι συνδέσεις με το Αναλυτικό 
πρόγραμμα του μαθήματος, η συνεργασία ψηφιακών και «συμβατικών» εποπτικών 
μέσων του μαθήματος, η αξιοποίηση τους για την διευκόλυνση δύσκολων, βαρετών ή 
παραμελημένων περιοχών του Αναλυτικού Προγράμματος και η σκιαγράφηση της νέας 
κουλτούρας που κομίζουν στην σχολική τάξη.
Επαγγελματική Ηθική στην Εκπαίδευση

Λέξεις – κλειδιά: Τεχνολογία και μουσική εκπαίδευση, εμπλουτισμένα σχολικά 
εγχειρίδια μουσικής, Audacity 2.0.5, εκπαίδευση και tablets/iPads, βιωματική μάθηση. 
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Επαγγελματική Ηθική στην Εκπαίδευση

Από τη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Ηθική στην Εκπαίδευση 
και αντιστρόφως: μια αδύνατη πορεία;

Θεοδωροπούλου Έλενα (συντονίστρια Συμποσίου)

Ο φιλοσοφικός τρόπος κατανόησης της επαγγελματικής ηθικής περιλαμβάνει 
κρίσιμη, διεξοδική, διαρκή και σύνθετη αμφισβήτηση του ηθικού κατεστημένου και 

της περιπλοκότητας εκπαιδευτικών καταστάσεων, πράξεων και αποφάσεων. Με αυτό 
τον τρόπο σχολιάζεται επίσης η φύση της επαγγελματικής ηθικής και αποκαλύπτεται 
η πιθανή εσωτερική σύγκρουση μεταξύ φιλοσοφίας και επαγγελματικής ηθικής ως 
σύγκρουση μεταξύ ανοιχτού και κλειστού. Δεδομένου ότι ο τομέας της εκπαίδευσης 
αντιμετωπίζεται ουσιαστικά με ανησυχία σχετικά με την ηθική (ή ότι η ανησυχία 
περί ηθικής καθορίζει τον τομέα της εκπαίδευσης), η θέση της φιλοσοφικής ανάλυσης 
είναι να διακόπτει και να αναδιοργανώνει βεβαιότητες και αμφιβολίες, να εκριζώνει 
καταστημένες αντιλήψεις για την ηθική, το επάγγελμα, την εξάσκηση, την πράξη, την 
εκπαίδευση και τους συνδυασμούς τους. Με αυτή την έννοια, η επαγγελματική ηθική 
δεν μπορεί να αποτελεί ένα απομονωμένο πεδίο για την περιγραφή συγκεκριμένων 
τοπικών προβλημάτων που πρέπει να λύνονται με συγκεκριμένο τρόπο ή για έναν 
τρόπο να δοθεί έμφαση στην ανάγκη για λύσεις ή μια σειρά προβλημάτων που 
συνδέονται σαφώς με ξεκάθαρες λύσεις, σύμφωνα με μια φιλοσοφία του «πρέπει».
 Είναι σημαντικό να προβληματιστούμε φιλοσοφικά σε επίπεδο ηθικής για τη 
σημασία του τέλους και της λύσης με την οργάνωση ενός χάρτη πιθανών συγκρούσεων, 
διαρροών, ανισορροπιών και αμφισημιών και με το να δείξουμε ότι τα προβλήματα 
βρίσκονται συχνά στην καρδιά του ίδιου του επαγγέλματος και της ηθικής του 
φύσης. Τα ηθικά προβλήματα είναι αναπόφευκτα και η συμπερίληψή τους στον 
τομέα της επαγγελματικής ηθικής δε σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να λυθούν ή να 
εξαφανιστούν πίσω από μια εικονική λύση. Η φιλοσοφία αποτελεί τρόπο να κοιτάξουμε 
κατά πρόσωπο το αναπόφευκτο, το ημιτελές και το μη τελειοποιημένο, που σημαίνει να 
αποδεχτούμε το ρίσκο και την ειρωνεία της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή τη διλληματική 
χώρα της ηθικής, το επάγγελμα δημιουργεί ένα παράδοξο –επίσης όμως, στο κλειστό 
περιβάλλον του επαγγέλματος, η ηθική δημιουργεί μια ευρύτητα.

Λέξεις-κλειδιά: Ηθική της εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της εκπαίδευσης, δημιουργία 
διλλημάτων, πράξη.

Ένα μοντέλο επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση βασισμένο στις βασικές 
της αξίες

Jutras France

Συχνά ορίζεται ως αυτορυθμιζόμενη διαδικασία στις επαγγελματικές επαφές. Η 
επαγγελματική ηθική είναι απαραίτητη όταν οι σχέσεις με άλλους καταλαμβάνουν 

κεντρική θέση στην εξάσκηση του επαγγέλματος. Από αυτή την άποψη, μας έρχεται στο 
μυαλό η εξάσκηση της ιατρικής, καθώς ο ασθενής πρέπει να εμπιστεύεται το γιατρό και 
να βασίζεται στη γνώση και την ικανότητά του, ώστε να λάβει φροντίδα και σεβασμό, 
από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Στην 
εκπαίδευση, ζητείται όλο και περισσότερο από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
να ενδιαφέρονται για την ηθική, να γνωρίζουν τους κανόνες δεοντολογίας του 
επαγγέλματός τους και να φέρονται σύμφωνα με αυτούς, να δείχνουν υψηλό επίπεδο 
επαγγελματισμού και κατανόηση. Στόχοι της μελέτης είναι να αποσαφηνιστούν οι 
διάφορες αξίες που σχετίζονται με την επαγγελματική ηθική στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και να δημιουργηθεί έναν ενιαίο μοντέλο βασισμένο στις κύριες αξίες 
της του επαγγέλματος. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση για την ηθική στον τομέα 
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της εκπαίδευσης έγινε μέσω των παρακάτω βάσεων δεδομένων: ERIC, Psycinfo, 
Socionet, CAIRN, ProQuest και Google Scholar. Βρέθηκαν βιβλία-πηγές, εννοιολογικές 
και εμπειρικές μελέτες, εκθέσεις ερευνών, και επίσημα έγγραφα επαγγελματικών 
συλλόγων. Εγινε ποιοτική ανάλυση, για να δοθεί έμφαση στις αξίες, ως απαραίτητο και 
ουσιαστικό μέρος της επαγγελματικής ηθικής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς 
και σε υπάρχοντα μοντέλα, για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικής 
ηθικήςς. Η ανάλυση του περιεχομένου δείχνει ότι υπάρχει ένας αριθμός αξιών 
ευρέως αποδεκτών στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η 
ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, η ισότητα, και ο αλτρουισμός. Όλα αυτά εντάσσονται στην 
επαγγελματική ηθική και μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία για τη δημιουργία ενός 
μοντέλου που τοποθετεί τον επαγγελματισμό στο επίκεντρό της. Το ενιαίο μοντέλο 
επαγγελματικής ηθικής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού που δημιουργήθηκε από 
αυτές τις αξίες παρουσιάζεται και εξετάζεται υπό το φως υπαρχόντων μοντέλων στον 
τομέα της επαγγελματικής ηθικής. Το μοντέλο δημιουργήθηκε από την ενσωμάτωση 
των βασικών αξιών του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσφέρει πλήρη 
επισκόπηση της ηθικής στο συγκεκριμένο τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών πριν αναλάβουν καθήκοντα και στην στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Ισως, λοιπόν, είναι σκόπιμο να 
υποστηρίξουμε την εξέλιξη επαγγελματικής ηθικής με ψυχολογικές και κοινωνικές 
ρίζες και όχι μόνο στη δικαιοσύνη και φιλοσοφικές αρχές.

Λέξεις-κλειδιά: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, επαγγελματική ηθική, αξίες, 
μοντέλο.

Οι προκλήσεις στη δημιουργία επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση

Didier Moreau

Τα επαγγέλματα που συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση 
(διάπλαση) άλλων έχουν ιδιαίτερη θέση στο θέμα της ηθικής, μιας και δεν μπορούν 

να θεωρηθούν απλή παροχή φροντίδας ή μόνο θεσμική και νομική ευθύνη απέναντι 
σε άλλους. Γι’ αυτό οι αντιλήψεις γύρω από την ηθική της εκπαίδευσης ως έχουν, 
ως νομικού ενδιαφέροντος δραστηριότητα ή κοινωνική συνήθεια κατάλληλη για 
επαγγελματικό περιβάλλον, δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει 
ότι η εκπαίδευση αποτελεί, πριν από οτιδήποτε άλλο, φιλοσοφική πράξη, θα δείξουμε 
ότι διαθέτει τη δομή που κάνει δυνατή την αυτοεκπαίδευση των εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών. Θα τονίσουμε τα ρίσκα αυτής της διαδικασίας, από την άποψη της 
χειραφέτησης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, με σκοπό μια προσωπική πολιτική.

Λέξεις-κλειδιά: Ηθική της εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της εκπαίδευσης, Δια βίου 
εκπαίδευση, γένεση του ζητήματος της ηθικής.

Επαγγελματική Ηθική: Διλήμματα και Καινοτομίες

Adalberto Dias de Carvalho

Είναι απαραίτητο η επαγγελματική ηθική να εξεταστεί από μια φιλοσοφική άποψη, 
για να τονιστούν τα πλαίσια της αναποφασιστικότητας που διατρέχουν την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η ηθική θα έπρεπε να δίνει στον εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να θέτει προβληματισμούς και διλήμματα: ως μέσα θα του επιτρέψουν να 
μη χρησιμοποιεί την ηθική ως σύνολο κανόνων για την επιβολή και τη διαχείριση της 
ρουτίνας, αλλά ως όχημα για την εποικοδομητική αντιμετώπιση αδιεξόδων, συμβάντων, 
εκπλήξεων και συγκρούσεων. Μια ηθική που θα φέρει την καινοτομία…

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική ηθική, προβληματισμός, καινοτομία.
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Περιλήψεις EduPolicies 2014 

1η ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3 Μαΐου 2014, Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη
Σχολή Επιστημών Αγωγής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Από το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στην εφαρμοσμένη 
παιδαγωγική: η Μουσική της Πράξης για την Εκπαίδευση

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

Η τέχνη ως βιωματική διδασκαλία στο μειονοτικό σχολείο
Γεωργία Σουμαρά

Τα Μουσικά Σχολεία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Η προσφορά και 
η Δυναμική τους στην πνευματική κι ψυχική καλλιέργεια των νέων και στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους

Ευάγγελος Καραφυλλίδης & Μαρία Ιωσηφίνα Κακαβελάκη, 
Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Διαμόρφωση επαγγελματικής κουλτούρας για παιδαγωγούς και 
μουσικοπαιδαγωγούς. Μια κριτική θεώρηση

Μαρία Αργυρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η διδασκαλία διαφόρων μουσικών στυλ μέσα από την ενεργητική μουσική 
ακρόαση

Ευαγγελία Κοψαλίδου

Φτιάξατε ποτέ μια «μαγική» συνταγή με ρυθμικές αξίες και μουσική υπόκρουση 
των τρουβαδούρων του Μεσαίωνα; Χορέψατε τον «Κανόνα» του Pachelbel ή 

ένα μενουέτο του Händel; Τραγουδήσατε μία φούγκα του Bach; Κολυμπήσατε στο 
«ενυδρείο» του Saëns-Sans; Καταστρέψατε τα παιχνίδια σας στο «Παιδί και τα Μάγια» 
του Ravel; Μήπως γίνατε «κύκνοι» στου «Όρνιθες» του Χατζιδάκι;…

Η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών στη μουσική πράξη: Προτάσεις για την 
ανατροφοδότηση του eportfolio του εκπαιδευτικού.

Νίκος Παπαθανασίου – Γιώργος Σιτώτης

Musyc: Η λέξη όπου το άγγιγμα του καθενός μας είναι ένα ακόμα λιθαράκι στο 
χτίσιμο του οικοδομήματος της μουσικής. Η μουσική μπορεί πρακτικά να διδαχθεί 

μέσα από το παιχνίδι; Στο παρόν εργαστήριο θα συνδεθούν η ακουστική οικολογία, 
τα ηχοτοπία, οι ηχοϊστορίες, το τονικό ύψος, ο μουσικός ρυθμός, ο αυτοσχεδιασμός, η 
ηχογράφηση, το τραγούδι, η εικόνα και το βίντεο. Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν 
μέρος του e-portfolio του δάσκαλου με παραδείγματα και πολύ μουσική!
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Από το βιβλίο στην οθόνη: δημιουργική αξιοποίηση του ψηφιακού 
υλικού στη μουσική εκπαίδευση.

Ελισσάβετ Περακάκη

Παρόλο που η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
μας την τελευταία δεκαετία, δεν έχει ενταχθεί στην εκπαιδευτική διδακτική 

πράξη γενικότερα και στη μουσική ειδικότερα στο βαθμό που η αλματώδης ανάπτυξή 
της απαιτεί. Από την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό που παρέχεται 
ελεύθερα στο διαδίκτυο είναι ποικίλο, άμεσα προσβάσιμο και μπορεί να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της μουσικής και των μαθητών κάθε ηλικίας. Συχνά 
αναρωτιόμαστε, είναι εφικτή η γεφύρωση μεταξύ της ψηφιακής και της δημιουργικής 
σχολικής τάξης, όπως η τέχνη της Μουσικής προστάζει; Η απάντηση θα δοθεί μέσα από 
τη θεωρία και το παιχνίδι.

 

2η ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

22 Ιουνίου 2014, Ρόδος
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μη ζῴην μετ᾽ αμουσίας: Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση. 
Σχεδιασμός - Παιδαγωγικό Υλικό - Μέθοδος. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Το ελεύθερο μουσικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού: Ένας ριψοκίνδυνος εκπαιδευτικός 
πειραματισμός με …απρόβλεπτες συνέπειες ή μια ασφαλής 
διαδρομή προς τη μουσική μάθηση;» 

Μαγαλιού Μαρία

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν το ελεύθερο μουσικό παιχνίδι ως 
απαραίτητο κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών κατά την προσχολική 

και την πρωτοσχολική εκπαίδευση. Οι ελεύθερες μουσικές δραστηριότητες σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον παρέχουν ένα ιδανικό πλαίσιο για την 
εξερεύνηση και τον πειραματισμό με τους μουσικούς ήχους, για την εμπέδωση μουσικών 
εννοιών με τις οποίες τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί κατά τη διάρκεια των δομημένων, 
ομαδικών μουσικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την μουσική και κοινωνική 
αλληλεπίδραση σε μικρές ομάδες.  Ωστόσο, αποτελούν ένα στοιχείο που κατά κανόνα 
απουσιάζει τόσο από τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, όσο και από τις τάξεις της Μουσικής 
στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφαλείς 
να τις υιοθετήσουν στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
για την επιτυχή εισαγωγή του ελεύθερου μουσικού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη; Τι 
μπορούμε να διδαχθούμε από τη σχετική έρευνα; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού;
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Η μουσική της γλώσσας και η γλώσσα της μουσικής 
Ελισσάβετ Περακάκη 

Τι συμβαίνει όταν η συλλαβή γίνεται ρυθμός και ο ρυθμός συλλαβή; Πού κρύβεται 
ο ρυθμός στο τραγούδι και πώς γεννιέται μια σύνθεση; Διδάσκεται η σύνδεση της 

μουσικής με τη γλώσσα; Με ποιο τρόπο η γλώσσα της μουσικής βιώνεται; Η γλώσσα 
και η μουσική υπήρξαν αλληλένδετες από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. 
Τα παιχνιδοτράγουδα και τα τραγούδια αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
της σύνδεσης αυτής. Στόχος του εργαστηρίου είναι να γίνει κατανοητός ο ρόλος 
της μουσικής στη γλώσσα και της γλώσσας στη μουσική, μέσα από το τραγούδι, την 
εκτέλεση μουσικών οργάνων, τα ρυθμικά παιχνίδια και τη σύνθεση. Οι απαντήσεις ... 
στο εργαστήριο παίζοντας και χορεύοντας. 

Ο εμπλουτισμός του ηλεκτρονικού portfolio του δασκάλου - η 
σημασία των ηλεκτρονικών εφαρμογών – παραδείγματα στη πράξη

Νίκος Παπαθανασίου και Γιώργος Σιτώτης

Πώς μπορούμε να διανθίσουμε το e portfolio μας (ψηφιακό φάκελο) με το πάτημα 
ενός κουμπιού; Ένα εργαστήριο με τεχνολογικά επιτεύγματα που διευκολύνουν 

κάθε είδους διδασκαλία με πολυμεσικές εφαρμογές και διαδραστικά παιχνίδια. Σε ένα 
μάθημα μουσικής φτιάχνουμε ορχήστρες, αυτοσχεδιάζουμε, παίζουμε μουσικά όργανα, 
τραγουδάμε, λέμε ηχοϊστορίες, ζωγραφίζουμε τη μουσική. Όλα τα παραπάνω χωράνε 
στη τσάντα της/του εκπαιδευτικού χρησιμοποιώντας e tips που μας επιτρέπουν να 
εναποθέτουμε στον ψηφιακό φάκελό μας τα παράγωγα των μαθητών  με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Συνοδέψτε τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο, φέρνοντας μαζί σας το 
δικό σας i pad, Smartphone ή laptop!

Magos! Κατασκευάζοντας ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι 
(digital video game) μέσα στην τάξη (http://www.magical-pro ject.
net/) 

Μαρία Αργυρίου

Πώς επιτυγχάνεται η μάθηση μέσα σε μη συμβατικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με το 
συμβατικό περιβάλλον της τάξης, προκειμένου να προωθήσουμε την εκπαιδευτική 

πράξη πέρα από προκαθορισμένα και στερεοτυπικά όρια;  Η δημοτικότητα των 
ψηφιακών παιχνιδιών, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, τα καθιστά ιδανικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ως αποτέλεσμα, έχουμε τη δημιουργία παιχνιδιών όπως 
το MAGOS ακόμα και από νεαρούς χρήστες, αν και η ψυχαγωγία αποτελεί το βασικό 
κίνητρο ενασχόλησης. Ας ανακαλύψουμε πρακτικά πώς σχεδιάζεται ένα ψηφιακό 
μαθησιακό περιβάλλον με παιγνιώδη χαρακτήρα!
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η παιδική χορωδία των «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΠΙΡΗ» άρχισε τις εμφανίσεις της από 
την ίδρυση του σχολείου. Τα παιδιά της χορωδίας με απόλυτο σεβασμό στο ανώτερο 
όργανο που λέγεται «φωνή» και με αργά και σταθερά βήματα, έχουν μια επιτυχημένη 
πορεία με εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις. Από το 2008 διδάσκεται και διευθύνεται 
από την καθηγήτρια μουσικής Βάννα Μαντζαβίνου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αλησμόνητες πατρίδες”

Γιατί η Ιστορία δεν πλαστογραφείται.
Δεν μετριέται με έτη και δεκαετίες,
αλλά με αιώνες και χιλιετίες.
 (Γιώργος Θεοφάνους Κατραμόπουλος)

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΛΥ (KODALY)

Ιδρύθηκε το 1990 από τον Μιχάλη Πατσέα. Εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
στο Φεστιβάλ Αθηνών, συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και με τα 
Θέατρα Εθνικό, Κρατικό, Βορείου Ελλάδος και Τέχνης. Έχει πολυποίκιλη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Ουγγαρία, Γερμανία, κ.ά). Την 
ορχήστρα διευθύνει από την ίδρυσή της ο μαέστρος Μιχάλης Πατσέας.

ΠΑΙΔΙΚΟ – ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Το “Παιδικό – Νεανικό Φωνητικό Σύνολο Καλλιτεχνήματα” δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2013 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της μουσικής Εταιρίας Καλλιτεχνήματα. 
Αποτελείται από παιδιά κ’ νέους 6 έως 20 ετών, οι οποίοι καταρτίζονται στο χορωδιακό 
τραγούδι σύμφωνα με τις βασικές αρχές των μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων 
Kodaly και Orff. Σκοπός του συνόλου είναι να προάγει την ποιοτική, πολυφωνική 
χορωδιακή μουσική. Η διδασκαλία και διεύθυνση ανήκει την Μαρία Μιχαλοπούλου.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΝΤΑΡΛΑ

Ο Απόστολος Ντάρλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο 
(πιάνο, αρμονία, αντίστιξη και φούγκα) και σύνθεση με τον Θόδωρο Αντωνίου 
(Αριστείο και Χρυσό Βραβείο στη μνήμη Αντίοχου Ευαγελλάτου) όπως επίσης και 
διεύθυνση ορχήστρας. Ως πιανίστας έχει συμμετάσχει σε συναυλίες είτε ως σολίστ, είτε 
ως μέλος ενόργανου συνόλου. Είναι καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου και 
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, ενώ εξελέγη έφορος στο Δ.Σ της ΕΕΜ για τα 
έτη 2013-2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΣΙΤΑΛ
• Franz Liszt Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Praeludium nach J.S.Bach S.179
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• George Crumb Makrokosmos (Vol. 1 & 2) Music of Shadows (for Aeolian Harp)
• George Crumb Makrokosmos (Vol. 1 & 2) Ghost-Nocturne: for the Druids of 

Stonehenge 
• George Crumb Makrokosmos (Vol. 1 & 2) the Abyss of Time
• Απόστολος Ντάρλας Στρόβος VI op.129 (Ά  εκτέλεση)
• Franz Liszt Variationen über das motiv von Bach: Weinen, Klagen Sorgen,Zagen 

S.180
• Franz Liszt /Richard Wagner Isoldens Liebestod S.447 from Wagner’s Tristan and 

lsolde (1859)

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Χορωδία Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2013 και έχει στο δυναμικό της περίπου 50 μέλη. Στόχος της χορωδίας είναι η 
συνέχιση του έργου του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης και η διατήρηση της επαφής 
των αποφοίτων του με τον κόσμο της Μουσικής. Τη χορωδία διευθύνει η μαέστρος 
Φαίδρα Γιαννέλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• 20th century fox fanfare - Alfred Newman 
• Adiemus - Karl Jenkins 
• Africa - Toto 
• Aquarius / Let the sunshine - The 5th dimension

 
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

Την ορχήστρα διευθύνει ο Γιάννης Πανταζάτος, μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ16 του 
Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Η ορχήστρα συμμετείχε σε πολλές συναυλίες και έχει 
συνεργαστεί κατά καιρούς με φορείς και ορχήστρες και έχει παρουσιάσει μεγάλα έργα 
συμφωνικής μουσικής. Η συμφωνική ορχήστρα μαζί με τη λαϊκή ορχήστρα, τη μικτή 
χορωδία του σχολείου και σολίστες ερμήνευσε το έργο «Άξιον Εστί» σε ποίηση Οδυσσέα 
Ελύτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Ρομάντζα για Βιολί και Ορχήστρα σε Φα μείζονα, έργο 50, του Λούντβιχ βαν 

Μπετόβεν.
• Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα, αρ. 1 σε Ντο μείζονα - Μέρος πρώτο του 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
• Συμφωνία Νο 5, αρ. 67 σε Ντο ελάσσονα - Μέρος πρώτο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
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EDITORIAL

The influence of the educational policy of other countries, especially European, on 
Greek education becomes more and more distinct. Nowadays, it is undeniable that 

we cannot understand and interpret the developments observed in an educational 
system if we only follow them on a national level. It is clear that the study of 
contemporary educational issues demands going over the limits of the national 
educational system more and more.
Studying the international educational reality contributes in broadening our 
knowledge on educational problems and their management. It contributes to 
understanding them deeper and facing them more open-mindedly and with a greater 
spectrum of capabilities. By investigating the knowledge on views and practices 
governing the educational systems of various countries, we can utilize the wealth of 
different experiences and practices in addressing local problems.
 The conversation on contemporary international and European educational 
policy and practice allows us to become aware of common trends, problems, and 
solutions, and to adopt a more critical attitude toward our experiences and practices, 
which we often consider timeless and undisputable. But, aside from the critical 
questions it raises, the study of international trends in education allows us to see 
the “big picture”, the general trends in international politics and education, and to 
reconsider the advantages and disadvantages of different approaches and practices 
in case of intergrading them in the Greek educational system.
 It has to be clarified, though, that the study of contemporary international 
and European educational policy should not aim to the transfer of “ready” solutions 
and practices, no matter how “good” they are, from one educational and social reality 
to another, as their positive or negative outcome is always related to the wider context 
in which they appeared and developed.
The International Conference International and European Trends in Education: Their 
influence on the Greek Educational System is the subject of the 5th conference of the 
Greek Association of Primary Music Education Teachers, which is organized with the 
valuable help of Universities and research centers. 
 This International Conference concerns education professionals, in order to 
encourage conversation on the research and practical implementation of advanced 
educational policies, taking into consideration the dynamics shaping the educational 
map and utilizing research data related to a series of scientific fields and sectors. 
The 5th International Conference focuses particularly on aspects that trouble and 
concern educational institutions – vectors of the Greek educational policy at the level 
of educational system, the level of organization, and the level of school unit.
 With this publication of the conference proceedings we hope that the 
academic and educational community, as well as those who study educational issues, 
will acquire a useful resource on issues of educational policy and politics of education. 
They will also enrich their knowledge on the philosophy of education, the social 
and political role of music education, cultural policy and education, the education’s 
connection to economy and the arts, the application of ICT tools in education, especially 
music education, as well as the institution of music schools and their importance in 
Greek education in the context of international and European educational policy. 
We aspire that the rest of the conference’s topics about the research on the design 
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and development of educational units and forms of formal, non-formal and informal 
education, the strategic planning of music lessons for Primary and Secondary 
Education in the context of the “New School”, the certification of knowledge and skills, 
education management, educators’ training and consulting, and the institution of 
educational evaluation, its forms and process, will also serve as a useful resource.

Editors of the Publication
Kasimati Katerina, Assistant Professor, Department of Education, ASPETE School of 

Pedagogical and Technological Education
and

Argiriou Maria, PhD, Department of Music Studies, Ionian University
Med Hellenic Open University/ Med Department of Preschool Education Sciences and 

Educational Design, University of the Aegean
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SUBJECT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

The comprehensive objective of the Conference suggests the following range of 
areas of research which may be considered for presentations on three different 

levels, a) Education System Level, b) Organisation Level and c) School Level

1. Educational policy and politics of Education
2. Integration with other systems such as economy or art
3. Strategic planning of music courses in primary and secondary education in the 

framework of the “New School”
4. Applications of Information and Communication Technologies in Music Education 

in reference to educational scenarios
5. Types of schools and special education
6. The institution of music schools and its importance for the Greek education in the 

framework of European and international educational policy.
7. Design and development of educational units and structures for formal and 

informal education and training
8. Internal and external interactions
9. Evaluation and assessment
10. Certification
11. Management
12. Staff training and counseling
13. Philosophy of education and professional ethics
14. Politics and social roles of music education
15. Cultural policy

COMMITTEES
GREEK SCIENTIFIC COMITTEE 

President: Katerina Kasimati, Assistant Professor, Department of Education, ASPETE School of 
Pedagogical and Technological Education
Abartzaki Maria, Assistant Professor of Early Childhood Education, Department of Preschool 
Education of Crete, Faculty of Education, University of Crete
Andreadakis Nikolaos, Associate Professor of the Department of Preschool Education Sciences 
and Educational Design, University of the Aegean
Vaina Maria, Professor, Department of Education, ASPETE School of Pedagogical and 
Technological Education
Dogani Konstantina, School of Early Childhood Education, Aristotle University of Thessaloniki
Zafranas Nikolaos, Assistant Professor of Music Education, School of Music Studies, Faculty of 
Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki
Zoumbouli Maria, Assistant Professor, Department of Traditional Music, Technological 
Educational Institute of Epirus
Theodoropoulou Eleni, Associate Professor of the Department of Preschool Education Sciences 
and Educational Design, University of the Aegean
Kaila Maria, Professor of the Department of Preschool Education Sciences and Educational 
Design, University of the Aegean
Karfilis Athanasios, Associate Professor, Department of Primary Level Education, Democritus 
University of Thrace
Koutsoumba Maria, Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Science, 
National and Kapodistrian University of Athens
Kefis Vasilios, Associate Professor, Faculty of Economics and Public Administration, Department 
of Public Administration, Panteion University
Kounenou Kaliopi, Assistant Professor, Department of Education, ASPETE School of Pedagogical 
and Technological Education
Kriemadis Athanasios, Associate Professor, Sports Management Department, University of 
Peloponesse, Sparta
Lambropoulou Niki, Post doc, Scientific Personnel CrInTE, Department of Nursery Education, 
University of Western Macedonia
Lionarakis Antonios, Associate Professor, School of Humanities, Hellenic Open University
Meligkopoulou Maria Emma, Department of Music Studies,  Ionian University
Mountridou Maria, Assistant Professor, Department of Education, ASPETE School of Pedagogical 
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and Technological Education
Bokolas Vasilios, Department of Education, ASPETE School of Pedagogical and Technological 
Education
Babalis Thomas, Assistant Professor of the Faculty of Primary Education, National and 
Kapodistrian University of Athens
Papavasiliou Vasilios, Lecturer of the Department of Preschool Education Sciences and 
Educational Design, University of the Aegean
Papadelis Georgios, Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki
Petropoulou Ourania, Digital Systems, University of Piraeus - Scientific Personnel, ASPETE
Retalis Simeon, Professor, Department of Digital Systems, University of Piraeus
Saitis Christos, Emeritus Professor, Faculty of Primary Education, National and Kapodistrian 
University of Athens
Siopsi Anastasia, Professor, Department of Music Studies, Ionian University
Stamatis Panagiotis, Lecturer of the Department of Preschool Education Sciences and 
Educational Design, University of the Aegean
Stamou Lelouda, Associate Professor, Department of Music, Science and Art, School of Social 
Sciences, Humanities and Arts, University of Macedonia
Forari Antonia, Cyprus Pedagogical Institute
Harkiolakis Alexandros, Head of the Erol Ucer Music Library, Lecturer MIAM - Istanbul 
Technical University
Chrisostomou Smaragda, Associate Professor, Faculty of Music Studies, National and 
Capodistrian University of Athens
Psaltopoulou Theodora, Lecturer, Aristotle University of Thessaloniki 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE  
José Luis Aróstegui, Music Education Department, University of Granada, Spain
Margaret Barrett, School of Music, University of Queensland, Australia
Liora Bresler, School of Art and Design and School of Music, University of Illinois, United States
Pamela Burnard, Faculty of Education, University of Cambridge, United Kingdom
Paulo Ferreira de Castro, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Jean Downey, Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Ireland
Göran Folkestad, Malmo Academy of Music, Lund University, Sweden
Stephanie Pitts, University of Sheffield, Department of Music, United Kingdom
Diane Touliatos, Department of Music, University of Missouri-St. Louis, United States
Bennett Zon, School of Music, Durham University, United Kingdom

SCIENTIFIC ASSOCIATES - JUDGES
Argiriou Maria, Dr, Department of Music Studies, Ionian University, Head of Health Education, 
Directorate of Primary Education of Piraeus
Magaliou Maria, Dr, Department of Music Studies, Ionian University, Head of Cultural Matters 
of the Third Directorate of Primary Education of Athens
Elissavet Petrakaki, Dr, Faculty of Music Studies, National and Capodistrian University of 
Athens, Vice Principal of the 2nd High School of Nikea
Giorgos Tsiris, Research Assistant, Nordoff Robbins, London UK
Nikos Holevas, School Counselor, Regional Directorate of Western Greece

ORGANISING COMITTEE
Varsamia Apostolopoulou, Maria Argiriou, Panagiotis Varvaretsos, Lambrini Giannopoulou, 
Thomas Gkikas, Ekaterini Dima-Efthimiou, Rozalia Karanika, Evagelia Kopsalidou, Gerasimos 
Konstantoudkis, Dimitris Laos, Maria Magaliou, Konstantina Moustaka, Aristotelis Mpotsis, 
Maria Papadaki Mpahouma, Evageloula Papadatou, Elisavet Perakaki, Andreas Prionas, Giorgos 
Sitotis, Ksanthii Sourti, Anastasia Stamatiou, Ismini Christogeorgou
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OFFICIAL SUPPORTERS OF THE CONFERENCE

We thank all corespondants and volunteers for their help, as well as all the 
participating conventioneers, friends, members, and friends supporting out efforts.
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Educators’ evaluation: from the Committees’ proposal… to PD 152 
or from institutional self-regulation… to legislative deregulation 

(?)

Andreadakis Nikolaos

The contribution of the educators’ evaluation to their professional development, 
the improvement of teaching and the improvement of schools is emphatically 

underlined these days. The degree of involvement or commitment of educators to 
their evaluation seems to depend greatly on the incentives – hindrances, which can 
motivate educators or become an obstacle. Basic incentives for the educators are: the 
acknowledgement of their work, their autonomy, feedback, and reinforcement of their 
position. On the other hand, deprecation, stigmatization, the competitive framework 
and the selective function of evaluation act as hindrances.
 A basic requirement for the process of educators’ evaluation is to insure a 
positive framework during its implementation. The educators’ involvement in the 
evaluation is wished to achieve their self-commitment, in order to motivate them, by 
insuring “open classes for observation”, providing tolerance for possible mistakes, 
making constructive criticism and help to educators that need it accepted. This 
effort should aim to have educators on its own side, being realized by educators for 
educators, so that everything that is realized has their conscious participation and 
their high professional commitment. The aforementioned requirements may assist 
greatly in confronting problems that may arise during the implementation of the 
evaluation consensually. This will boost the educators’ trust in the evaluation of their 
work.
 This presentation aspires to set light and criticize the recent course of 
educators’ evaluation, begging from the proposal submitted to the Hellenic Ministry 
of Education, Religious Affairs, Culture and Sports by the Committee, and ending 
(maybe temporarily) with Presidential Decree 152. The presentation focuses on the 
following nodal points: a) evaluation and law 4024, b) educators’ evaluation and 
grading, c) educators’ evaluation and training, d) evaluation and self-evaluation 
of school units, e) vectors-mediums of evaluation, f) right of objection, and g) trial 
implementation period.

Keywords: Educators’ evaluation, requirements, incentives, hindrances, PD 152.

Games in education: some key initiatives and emerging trends in 
Europe

Earp Jeffrey

Game Based Learning (GBL) is being embraced with increasing enthusiasm and 
confidence in the education sector, from primary school right through to university. 

A growing number of teachers in Europe are integrating game based activities in the 
effort to enhance their practice and provide learning experiences that engage and 
motivate their students. GBL is also making headway at educational policy-making 
level. The challenge is to bring Europe’s education systems more closely into line 
with the requirements and expectations of the 21st Century knowledge society. This 
is a tough challenge, one that calls for innovation across the board, from teaching 
practices to curricula and, ultimately education management.
 In this presentation we will look at some key GBL initiatives within the 
European landscape of educational research and practice. The aim of this panorama is 
twofold. The first is to provide orientation by illustrating some current and emerging 
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trends in this field that are exemplified by European projects. The second objective is 
to give useful points of reference to teachers who are considering adopting GBL and 
who are looking to access the know-how, tools and resources they need to help them 
integrate games in an effective, efficient and pedagogically sound manner.

Keywords: Game Based Learning, educational innovation, educational research.

Unique framework of learning and evaluation for the cultivation 
of skills for the 21st century

Kasimatis Katerina

The term “skills for the 21st century” covers a great and unshaped body of knowledge 
and skills not easy to define, codify, and categorize. Many researchers and 

organizations, however, have attempted to define this concept and form a reference 
framework for the skills of the 21st century. For this presentation, we will use the 
model that Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci, and Rumble (2012) 
presented in a relatively recent study, for the teaching and evaluation of skills of the 
21st century. After studying curricula and evaluation frameworks from different 
countries mentioning the essential skills required in the 21st century, they concluded 
to a list of ten important skills. These ten skills emphasize, among other things, 
on critical thought, communication, collaboration, computer and digital literacy, 
responsible citizenship, and personal and social responsibility.
 It is clear that cultivating these skills requires a different environment of 
learning and evaluation. Such an environment can be created by authentic learning. 
In the field of education, the term “authentic learning” is used to describe a variety of 
educational techniques focusing on the connection between the knowledge students 
acquire from school and issues, problems, and applications in the outside world.
 This presentation aims to give prominence to the importance of cultivating 
the skills of the 21st century in the field of education and to note that their teaching 
and evaluation requires an authentic framework of learning and evaluation.

Keywords: Cultivation of skills, authentic learning, skills of the 21st century, 
evaluation.

Morals, Prospects and Matters of Course in Greek education
Lionarakis Antonis

Until the 20th century, in the biggest part of the planet, access to information 
was the main issue. Regardless of the way this was expressed, it defined human 

abilities and the development of communities for years. With the beginning of the 
21st century and the development of the use of the internet, what rises as main issue 
is not the access to information, but its utilization and management. 
 Educational systems came across such situations. Their role is arguable and 
they face new challenges, which may affect greatly their character and their future 
strategy. The changes brought about by all these new facts have disturbed the political 
and social equilibrium, and led to dispute among people in the educational and 
academic community. It is, thus, not strange that we return to the eternal question: 
what is education and what it aims at? What kind of people do school and university 
prepare, and with what values, knowledge and views they provide them with? Does 
today’s school represent tomorrow’s human society?

Keywords: Information, educational systems, accessibility, principles.
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Media Education: the European paradigm and the Greek adaptation
Bokolas Vassilis

The present study attempts to demonstrate the educational dynamic of the mass 
media in their contemporary form (now widely referred to as the ‘new media’). 

The spread of ‘media knowledge’ nowadays comprises a great challenge for the 
researchers of education and the teachers, as skepticism for their role and serious 
issues regarding their management, both in the field of a broader educational policy (in 
a national and international/European level) and within the framework of everyday 
teaching procedures, have arisen. There are at the same time great prospects for the 
utilization of the new media. Information technology and the ‘culture of the image’ 
gradually and steadily gain a key role in school learning while at the same time there 
is a constant fervent effort in the modern educational systems to functionally and 
effectively integrate the ‘new media’ both as teaching tools and as a distinct separate 
school subject (in ventures of a reformation/review of the content of the existing 
curricula). In accordance with the current pedagogical trend of ‘Media Education’ 
there will be a presentation of a) comparative research findings regarding the ‘place’ 
of the ‘Media Education’ in European countries and countries of the European Union, 
b) a critical evaluation and assessment of the ‘compliance’ demonstrated by the 
Greek educational system during the last years, c) a reference to specific practices 
of educational utilization of the media within the teaching framework (indicatively 
cinema, documentaries, video games) and the subsequent results in various age 
groups of students/learners.

Keywords: Media education, educational policy, evaluation.

The importance of the lesson of Music in Greek education according 
to the views of leading Greek Educators of the 20th century

Karafillis Athanasios

For most decades of the 20th century, the lesson of Music was considered 
unimportant and a waste of time in children education. Though it existed in 

the schools’ Curricula, the teachers use these hours to make up for time lost for the 
“important” lessons. But the most important Greek Educators emphatically referred 
to the importance of Music in children education.
 This presentation aims to bring across the views of important Greek Educators, 
which clearly differ from the decisions of the Greek state and current curricula, 
considering the teaching of Music able to promote the integral development of school 
age children, as dictated by prevailing views on modern Pedagogics throughout 
the modern world, leaded by the trend of the New School or Vocational School with 
Kerschensteiner and Dewey as its main proponents.
 This study’s methodology is historical-interpretive, used widely in the field of 
the History of Education.
 From the study of texts by Greek Educators we become aware that: M. 
Papamavros mentions that “school without songs feels like a graveyard”, considering 
the importance of the lesson of Music immense and believing that the lesson of Music 
has to “realize great part of the pedagogic purpose of the school”. Also influenced by 
Greek antiquity, the lesson’s purpose is considered double: practical and pedagogical. 
But he also referred to the way of teaching this specific lesson, giving directions to 
teachers to achieve better its purposes. Al. Delmouzos, in Volos’ School for Girls will 
include Music in the most important lessons, adding hours to its teaching, as well as 
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the teaching of all art lessons, while as Principle of the Maraslios Greek Academy he 
gave great importance to the lesson of Music, believing it would promote greatly the 
efforts for the New School he visualized for Greek Education, which would develop 
“harmoniously and effortlessly all the powers within the child”, in order to become 
competent for life and society. But the area of influence of these scholars should also 
be considered an important find. It was no other than the most important educational 
current of the 20th century in the modern world, the New School or Vocational School.
 Studying the views of Greek Educators, we become aware of a wish of Greek 
educators for a different school, with a new curriculum, that would emphasize on the 
pluralistic education of children, by giving emphasis to other lessons, such as Music 
and Art. Also important find for the study is how their views were influenced by the 
New School or Vocational School, which was leading in Pedagogics. In any case, for the 
sake of argument, we believe that if leading educators were listened to by the state, 
it is certain that today we would have a very different school, much better than the 
present one, citizens with complete personalities and a more ideal society.

Keywords: Music teaching, school, Educators, Vocational School.

Modern school management methods
Kriemadis Thanos

The ineffectiveness of our school management system could be improved if we can 
intervene with systematic and continuous efforts in the following functional areas: 

a) planning, implementing and evaluating our Strategic and Operational planning, 
taking into account the SWOT analysis as well as the proper development of modern 
strategies using the project management approach, b) planning, implementing and 
evaluating a Quality Management System by standardizing all core processes and 
procedures necessary to deliver a quality educational product, and c) empowering 
the people of the educational setting.

Keywords: School management, strategic planning, operational planning, quality 
management system.

“Main” and “secondary” cultural trends in Europe: Cuts in modern 
research on their interaction as carriers of knowledge an trends 
in trietary education in Greece.

Siopsi Anastasia

Eurocentrism, since the decades of 1970 and 1980, is no longer a ‘measure’ to 
evaluate cultures viewed as ‘peripheries’ or ‘margins’. Nowadays, in particular, 

the destabilisation of the West as a self-perceived entity is an economical, political 
and cultural reality. 
 In the field of musicology, also, the idea of ‘Western music’ is challenged as 
a category against which ‘others’ can be perceived, following thus the wider trends 
in research that are formed against the Eurocentric attitude. In the last two decades 
of the twentieth century some scholars have questioned the focus on history as the 
product of great men, great works, great traditions or great innovations. This has led 
to the study of music as a social force and to histories of musics previously excluded by 
scholars, many of whom have tended to concentrate on the art music of social élites.
 According to the above lines of reasoning, several cultural studies are 
reconstructing the term ‘periphery’ which took its context through our Eurocentric 
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perception of the world, aiming at redefining the intercultural dynamics between the 
so-called ‘centers’ of aesthetic creativity and their corresponding ones in the cultural 
‘periphery’.  
 Within this perspective, the present study analyzes the new tendencies 
that are developing in musicology and, consequently, in music education in Greek 
Universities. 

Keywords: Eurocentrism, cultural “centre”, cultural “periphery”, new musicological 
trends, music education in Greek Universities.

The contribution of Music therapy in educational and social 
settings

Psaltopoulou Dora and Chatziioannidou Evangelia

Music Therapy in the polyphonic relationship of science, interpersonal relationship 
and art is addressed to the structure of the inner self. Science as a father who sets 

the rules, interpersonal relationship as a warm mother’s hug, which creates a non-
threatening atmosphere facilitating the emergence of change, and art as a creative 
child with the potentially unlimited in self expression give in music therapy a sense 
of a core family, taking care of the child (Psaltopoulou, 2012). Music is structured 
as a language. In the interactive relationship of therapist-music-child a lingual 
relationship is formed, where therapist and child create together the music in the 
flow of time at a real, imaginary and symbolic order. Meaningful moments which 
touch emotionally, physically and mentally in the music therapy process contribute 
positively to the image of the symptoms, to parent-children relationships, as well to 
the personal and professional development of musicology students.
 The aim of the current study was to explore the musicology students’ beliefs 
and feelings towards people with disabilities who participate in music therapy 
sessions and in community music therapy performances, as well as to assess the 
effects of effects of the music therapy classes in the students’ personal relationship to 
music. 
 The current study employed a qualitative method (structured interviews) to 
explore the effects of music therapy interventions on the parents and their children, 
from the 52-musicology students (19-30 years old) point of view, as well as the music 
therapy’s classes’ effect on them. The data collection lasted from October 2012 until 
April 2013. The recorded interviews were analyzed through content analysis, the 
results were verified by three researchers (triangulation) and a high validity rate 
(k=0,92) was found.
 Main findings:
• The students changed their negative attitude towards people with disabilities to 

a positive one. 
• The community music therapy performances worked as a medium for 

socialization, communication, self expression, emergence of potential and 
feelings of acceptance towards people with disabilities. 

• Among joy and happiness, the most prevalent feeling about the parents was pride 
for their children.

• The students believe that music therapy had a positive effect on children with 
disabilities. 

 Conclusions - discussion:
• The students identified their personal experiences with the four performers, and 

moved on personal, social and professional changes. 
• Through classes, supervised fieldwork and attendance of community music 
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therapy performances with four young adults with disabilities, the students 
experience deep changes at personal, social and professional level.

Through the community music therapy performances the four young adults with 
disabilities and their parents experience personal and interpersonal development. 
 Suggestions:
• Further exploration of Special Education and Arts interconnection.
• Further exploration on the music therapist’s competences and profile in education

Keywords: Music education, Community music therapy.

Musically Living 
Vaina Maria

The starting point of the discussion raises the question of the range in which the 
modern Greek educational system understands the concept of music education. 

The purpose of this paper is to achieve the reconstruction of the original range of 
the concept of music on a modern basis and to explore ways of strengthening this 
direction, as well as to detect similar efforts in central Europe to exploit possible 
feedback.
 With the help of the interpretative method, features of the classical holistic 
approach to music are illuminated. Furthermore, the broad sense of music in 
Europe during the period of educational reform movement (“musically living”) 
is also highlighted. By the historical-comparative approach the modern musical 
study programs of higher education in Greece are examined with reference to the 
organizational structures of the respective schools so as to display the ‘real context 
of coexistence’ of each of the Greek musical departments with other departments of 
the same school related to the concept of music. The ultimate aim is to put forward the 
possible synergy between them as a factor promoting the holistic conception of music. 
Similarly, the framework of supporting synergy in universities in Germany which 
offer music studies in their program is highlighted. The comparative study extends 
to contemporary texts of school educational policy in order to outline the breadth of 
lifelong musical vision to teachers and students. 
 Here are some remarkable findings of the theoretical and empirical research 
approaches: i) The search of harmony in all aspects of human activity gives meaning 
to life and becomes a modern basic purpose of education ii) Although the Greek 
curricula of music departments and the surrounding university organizational 
structures already promote synergy between the various versions of contemporary 
music education, the scope of this approach falls short in comparison with the 
corresponding state in central Europe iii) Related interventions towards holistic 
approach through the schools are recommended, taking into consideration the 
progress on the so-called “music lessons”, as well as the recent orientation of education 
towards a “cultural/ musical – aesthetic lifelong education” (Report of the Meeting of 
the Ministers of Culture of Germany for education and research 2012, Chap. H). The 
return of the primordial concept of music (in a modern context) to the place of the 
origin of the muses involves progress that will ensure the unity and the required 
depth in anthropocentric education. The (at least partial) reconstruction of the 
musical approach of the world and life, which contributed to the establishment of 
European culture, re-framed in the present, is offered to students as an alternative to 
experiencing harmony and releasing the creative self. Moreover, it is translated into 
a latent factor promoting the arts in general, into a gradual rising of the cultural level 
and possibly to economic improvement. The coexistence also of each of the Greek 
musical departments with other of general music orientation supports their further 
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development, while their interaction contributes to quality upgrading through the 
recovery of “musically living”.

Keywords: Music education, educational system, curricula, comparative pedagogy.

Co.M.P.A.S.S. pilot approach: Focusing on the communicational 
relationship between teacher and student during musical 
instrument teaching

Zafranas Nikolaos and Psaltopoulou Theodora

A lack of a uniform pedagogical concept is often observed in classical musical 
instruments lessons (Zafranas, Psaltopoulou – Kamini and Kaminis, 2014). The 

behavior, the communication and the teaching manner are more often than not based 
on empirical knowledge with specific limitations due to personal experience. The 
Co.M.P.A.S.S. approach was an outcome of the research that took place exploring the 
communicational relationship between teacher and student (Psaltopoulou, Zafranas 
and Kaminis, 2014)
 Aims: The types of discourse used by piano teachers during teaching were 
studied and categorized in the Co.M.P.A.S.S. research, among other goals. Furthermore, 
the research focused on the contribution of consciousness regarding the quality of 
communicational speech in the cognitive, emotional and general development of the 
relationship of the teacher with the student, with music and with the instrument.
 Methodology: Qualitative research was conducted through content analysis 
of videotaped piano lessons and questionnaires. Experienced piano teachers with ten 
or more years of experience as well as advanced piano students aged above 19 years 
were selected.
 Main findings: The teacher was given the option to choose a more functional 
way of teaching, according to the specific needs of the student, solely by watching the 
videotaped lesson, by understanding-becoming aware of the types of discourse used 
by the teacher and by the discussion – without criticism – with the researchers. 
1) The experienced teacher used four discernible types of discourse – the Master’s, the 
Academics, the Hysteric’s and the Analyst’s (Lacan, 1992). 
2) The Co.M.P.A.S.S. (Communication Music Processes Awareness Strategies and 
Solutions) approach facilitated the experienced teachers in becoming aware of the 
types of discourse they use during the teaching process. 
3) It gave the opportunity to the teachers to adopt a more functional and more 
appropriate communicational strategies after becoming aware. The process refers 
to the change that occured regarding the stance and choices of the teachers after 
watching the videotaped lesson, the discussion with the researchers and the answers 
provided through the filled-out questionnaires.

Keywords: Music education, communication, teacher-student relationship, teacher-
lesson preparation, Co.M.P.A.S.S. approach.

The interdisciplinary challenge in music education: The case of the 
Department of Traditional Music, TEI of Epirus

Zoubouli Maria and Kokkonis Giorgos

The considerations presented in this paper mainly concern the curriculum of 
the Department of Traditional Music of TEI of Epirus, but they also apply to any 

music education program. By studying the oral musical traditions of the Eastern 
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Mediterranean and training the educators who will eventually be in charge of passing 
them in the future, we reconsider the pedagogical models that are founded on the 
Western musical tradition and we attempt to redefine them through a methodology 
which catalyzes the boundaries of the disciplines involved and highlights the 
interdisciplinarity not just as a tool but as a sine qua non condition.

Keywords: Music education, interdisciplinarity, orality, traditional music, popular 
music.
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European policies educational decentralization and autonomy of 
teachers in Greece: assumptions and absurdities

Argyriou Argyrios and Zmas Aristotelis

In recent decades professional development of teachers have undergone important 
changes in Europe. In particular, reforms promoted in the name of “educational 

decentralization” and “school autonomy” allowed, among others, teachers from 
different European countries to take key decisions on issues related to specific aspects 
of their professional work. Moreover, at the same time, the state evaluation and 
accountability mechanisms concerning teachers were reinforced.
 However, this “European tendency” on strengthening teachers’ professional 
skills as well as exercising stricter control on them, acquires a special nature in 
Greece. In particular, the official State extended their control mechanisms, without 
strengthening the margins of teachers’ professional autonomy.
 The purpose of this study is both the mapping of the above - mentioned 
“tendency” on decentralization of the European educational systems at the level 
of teachers’ autonomy as well as the examination of the relevant educational 
decentralization policies in Greek educational system. More specifically, we shall, 
initially, capture the degree of teachers’ autonomy in various countries of the old 
continent and then explore the corresponding policies in Greek educational system.
 The research method followed in this study was the content analysis of relevant 
archival material from European services (e.g. Eurydice, European Commission), and 
the corresponding legal framework concerning the Greek education from 1985 until 
today.
 It was found that:
• there is differentiation on the degree of European teachers’ autonomy on issues 

related to curriculum content, teaching methods and students’ evaluation. 
• in the past there have been legislative attempts to strengthen school autonomy in 

the Greek educational system, which remained ineffective. 
• in the Greek educational system there is continuous suspension of target policies 

in relation to educational decentralization and enhancing professional autonomy 
of teachers. 

 At the same time the official state strengthened its supervisory control around 
their daily work, promoting their self-evaluation mechanisms.
 The educational systems of European countries tend towards decentralization 
in order to adapt to current social, economic and cultural characteristics. However,  
the realization of  the decentralized education policies has been achieved at different 
rates and ways. 
 Given the results of relevant European research we will claim that the legal 
framework in Greece is unable so far to substantially enhance the professional 
autonomy of Greek teacher. Furthermore, because of the strict state control, several 
decentralized educational attempts pursued in the past remained ineffective for 
slowing down any prospect for enhancing professional skills of Greek teacher. 

Keywords: Europe, political decentralization, teacher autonomy, accountability, 
Greek educational system.
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How much does politics matter? A research based on the views of 
Music Education teachers for cultural policy in Greece. 

Argiriou Maria

In recent decades Cultural Policy has been the focus of discussion and decisions as it 
has become an effective tool for government and International Organisation policy 

implementation. The issue arising is related to the necessity of implementing Cultural 
Policy as a privileged field of policy application in Education as well, serving a broader 
social vision. Forming a Cultural Policy determines the problem of planning Cultural 
Education and thus Music Education, as a means of achieving greater objectives, 
depending on societal character, political orientation, degree of development and the 
priorities of every country.
 The aim of this research was to examine the effect of Cultural Policy 
implementation by means of European and International Organisations decisions. 
Institutional and practical impact on Music Education in Greece was thoroughly 
researched, the meaning of “practical” being the views and perceptions of Music 
Educators in Primary Education, that is those asked to realise the relevant policies. 
 The views of Music Education teachers underline the fact that Cultural 
Policies are formed away from them, their participation thus becoming essentially 
void, despite the fact that the school can practise Culture enriching and developing 
musical skills and abilities. Music Education, being a purely cultural subject, is 
considered a partial kind of Cultural Policy, being implemented in an entire country 
in a rather fragmented way, despite the fact that it is constantly included in European 
Union rhetoric. Each and every sector of culture presents us with different demands, 
thus causing the necessity or Cultural Policies within the actions of the welfare state 
seeking for new forms of public action and reformed cultural interventions in the 
field of Music Education.

Keywords: Culture, Cultural Policy, Music Education, European and International 
Organisations, National Educational Policy.

Professional competence and pedagogical training of music 
education teachers: Study and design

Argiriou Maria and Kasimatis Katerina

The constant request of music education teachers is their training and acquiring 
certified competence in musical pedagogics for more than 5,000 music education 

teachers in school units of Greece.
 According to law 1566/1985, Government Gazette 167, 9.30.1985 in article 
14 it is mentioned that “The lesson of music is assigned to educators, graduates of 
Departments of Music Studies with the qualification ATI 6 Music. If there are 
no candidates with these qualifications to fill the positions of this discipline the 
provisions of paragraph 9 of case B’ of article 15 is enacted”. Furthermore, in article 
14 it is mentioned that “Holders of degrees of accredited or not music universities of 
Greece or equivalent foreign degrees have appointment rights. These candidates are 
appointed at the remaining positions after examinations, as commanded by a decree 
of the Minister of Education and Religious Affairs”. 
 According to these legislations, the lesson of music in secondary education 
can be taught by holders of degrees from conservatories, which according to President 
Decree 132, Government Gazette 53, 4.10.1990, vol.Ά, can also teach music in primary 
education.
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 This study focuses on the necessity of designing, realizing and –consequently- 
drafting a specialized annual programme of pedagogical training which will be able 
to provide certified competence in musical pedagogics for music education teachers 
of primary and secondary education. The programme can be offered through a 
certification from a Higher Educational Institution (University), certifying the 
completion of a course related to the field of expertise of music education teachers 
(PE16). Therefore, this programme will be able to remedy the absence of training for 
this field of expertise, which is offered by institutions of non-regulated studies, such 
as conservatories.
 The programme was designed according to contemporary research studies 
on the professional development of music education teachers and includes a complete 
unit of lessons on the theoretical framework of contemporary teaching and learning 
models.

Keywords: Music education teachers, certified competence, training, evaluation.

The educational aims of the subject of Music in the schools of 19th 
century Greece

Barbaki Maria

 In this paper the aims of music education in 19th century Greek schools will 
be analyzed. The main types of schools of the period under consideration will be 
presented, as well as the place of the Music lesson in the curricula of the particular 
schools.
 This work aims at answering the following research questions:
• Are the aims of the 19th century music education integrated into the wide aims of 

the education of the same period; if so what is the degree of this integration? 
• How is the music teaching influenced by the above aims (teaching subjects and 

method)?
 Methodology: Historic sources of the period under study are examined, the 
most important of which are: laws, royal decrees, orders, pedagogic handbooks, 
song collections, proceedings and regulations of educational institutions, articles in 
newspapers and magazines. The relevant literature is also taken into account.
 Main ressults: The aims vary according to the educational level, the sex, the 
type of education, the geographic area and the specific time period. The aims of the 
music education of the particular period are extra-musical and are connected to the 
established notions of the period, which are designated by the historical context. 
 Conclusions - discussion: The aims of music education are integrated into the 
wider context of the aims of general education. These aims are aligned with the ai 
ms of the rest European countries of the 19th century and are dictated by the views 
of prominent European educators, who heavily influenced the educational system of 
Greece in this time period. They are related with the historical and social conditions 
of the foundation of the Hellenic state. 

Keywords: Educational objectives, 19th century, Hellenic state, music education.
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New Curricula (2011): The school as an open, dynamic, creative 
learning community

Bounta Eleni

The proposal of the “New School” with the “New Curricula” (2011) redefines the role 
of compulsory education. The proposal adopts the view that curricula are starting 

and reference point for any change in the educational system, and also modern 
theories on the curricula suggesting that curricula is not a product that exists before 
and outside human experience but a social practice. The “New Curicula” answer three 
fundamental political questions:
• What are the characteristics of the future society?
• Which we want to be the role of education in the plans for the achievement of 

our vision for society?
• What are the characteristics of educated people in the world who seek to build? 
 At the heart of the philosophy of “New Curricula” is the student, but the 
protagonist is the teacher who: a) will obtain high degrees of freedom and will be 
required to design and document the learning process in the classroom, and b) 
should contribute to co-formulation of collective knowledge with students and other 
teachers. With this work we try to highlight: a) the basic characteristics of the “New 
Curricula”, which may lead the Greek school to meet the demands of the 21st century 
and b) the difficulty of implementation and application of “New Curricula”.
 Aims:
• Highlighting the role of “New Curricula” in shaping contemporary educational 

culture.
• Analysis and presentation of case study: “New Curriculum” for “School and Social 

Life” for elementary school.
• Specific proposals for the implementation of DMUs.
 Methodology: Content analysis of institutional texts.
 Main findings: Innovative elements of “New Curricula”, Difficulties on 
implementation.
 Conclusions - discussion: The “New Curricula” bring in a student-centered 
logic and give active role to the teacher and not in the syllabus or books. The “New 
Curricula” are the main tool of the educational process and through them the school can 
be transformed into creative learning community. Despite the pilot implementation 
of “New Curricula”, scientific - academic acceptance, and acceptance by the 
educational community, there is not any progression in their full implementation, 
with any adjustments needed. The question is: The “New School” will be another one 
educational “reform that didn’t happen”? Of what it depends?

Keywords: New School, New Curricula, Learning community.

Views of primary school principals who support the inclusion of 
students with disabilities in general education classes

Chadzigiannoglou Thalia

Inclusion of students with disabilities in general education classes is a philosophy 
that means supporting and assisting all students in the mainstream so as to have 

their educational and social needs met. 
 Using an individual semi-structured interview, 20 primary school principals 
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that support inclusion of students with disabilities in general classes shared their 
views and experiences, regarding changes in the principal’s role, as a result of inclusive 
practices, inclusion strategies/techniques that promote the success of students with 
disabilities in inclusive primary school environments, school success definition for 
students with disabilities and suggestions for improvements of inclusion practices. 
 Data analysis showed that inclusion requires changes in the school principal’s 
role, is connected with his/her instructional and pedagogic training, the ability to 
develop collaborative relationships with parents colleagues, students and other 
stakeholders, as well as the selection of appropriate inclusion strategies.
 The research questions were the following:
1. How has inclusion affected the role of primary school principals?
2. What specific strategies are perceived as promoting the success of students with 

disabilities in inclusive primary school environments?
3. For children with disabilities, how is successful schooling defined by primary 

school principals?
4. What educational changes must be made to support inclusion?
 Sample and process: The sample consisted of 20 primary school principals (15 
male and 5 female) in the Attica region, Greece. The principals were recommended 
for the interview process by Special Education school advisers, as it was hypothesized 
that successful inclusion can be achieved in schools where school principals have a 
positive attitude towards it. 
 Methodology: An individual, semi-structured interview was the instrument 
for data collection. Content analysis was used to analyze the interview data and 
followed the process of 1) determination of themes and categories, 2) coding, 3) inter-
rater reliability.
 Main findings: 
1. Data analysis showed that the main role of the primary school principal is to 

empower and support students and teachers regarding inclusion efforts and 
initiatives. 

2. Data analysis showed that collaboration among stakeholders is the best inclusion 
strategy. Other strategies include techniques that develop students’ cognitive, 
emotional and social growth. 

3. Data analysis showed that the majority of school principals defined school success 
of students with disabilities as psychological and social growth. 

4. Data analysis showed that educational changes to promote inclusion of students 
with disabilities in general classrooms should include activities that develop 
students’ cognitive and psycho-social growth. Other suggestions include special 
education training for all general education teachers, teacher evaluation practices 
and school infrastructure improvement. 

 Conclusions - discussion: Primary school principals of this research state 
that inclusion requires school reform. This means changes in the school principal’s 
role, as a school leader. For successful inclusion, school principals should provide 
counselling in educational, pedagogic, instructional and interrelationational issues 
and also organize inclusion programs, collaborate with all stakeholders, support and 
guide teachers in their instructional practices. 

Keywords: Inclusion, primary school principal, students with disabilities.
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A music story in a media frame

Chatzikonstantinou Eleni and Sachinidis Konstantinos

“Story Maker” is educational software, capable and supportive, for the teaching 
goals of the course of music in all grades of primary school. Through a library of 
static and moving images and sounds, and voice recording capability, the teacher 

creates a storyboard, which can be used in teaching of any subject area. Depending 
on the learning objectives, teacher and students can customize the content and create 
stories, exercises and quizzes. They can add basic features of media software such as 
movement, sound, images and video to the stories that they create.
 The purpose of this study was to utilize “Story Maker” in music teaching of 
fourth grade students. It presents an interactive story, which is a collective work of 
teacher and students, and aims in development of auditory perception, in contact with 
the information technology and communication, in learning through discovering 
model, in entertainment. The discipline that deals with is the auditory perception 
through basic elements of music such as the DO scale and the three categories of musical 
instruments (strings, woodwinds, percussion). Students are asked to recognize sounds 
and musical instruments, through the story “Finding Mrs. Music”, which they created 
themselves. Firstly, teacher and students discussed recording ideas (brainstorming), 
and chose the main story. Afterwards, they worked divided into groups, and finally 
they created all together their story in “Story Maker” software. 
 About sources and data collection the students worked individually at 
home, collecting musical images, animated or not. The result was the creation of the 
interactive educational music toy story “Finding Mrs. Music”, using the courseware 
“Story Maker”. Through discovery and collaborative learning methods, students were 
led to new musical knowledge using information technology and communication in a 
fun and creative way, entertained, and developed the experiences of media skills.

Keywords: Story Maker, discovery learning, media skills.

Training Designers in Inquiry Based Learning Scenarios

Chorti Paraskevi, Poulopoulou Vasiliki, Balaska Despina, Maniati Kyriaki, 
Petropoulou Ourania and Retalis Symeon

Today at the dawn of 21st century education in all its faces is in an accelerating 
process of transformation, trying to comply with the continuous and rapid changes 

that take place in the globalized economical and technological environment. School 
education is reforming and modern pedagogical methods such as collaborative 
problem solving and inquiry learning are being adopted in order to promote the 
“21st Century Life Skills”, i.e. creativity, critical thinking, collaboration, and problem 
solving skills. As the result of this transformation the last years in the international 
educational practice, teachers - acting as learning designers- design and implement 
well-orchestrated learning scenarios in order to enrich the learning process 
and maximize the expected learning outcomes. In this new formed educational 
environment, lifelong learning – training of Greek teachers to these innovating 
pedagogical methods/strategies is crucial. 
 Along the way to meet this challenge, in this paper is described in detail 
the implementation and evaluation of a teacher’s training seminar with the 
title: “Inquiry Based Learning Scenarios and Modern Assessment Techniques of 
Students’ Performance”. The seminar took place in School of Higher Pedagogical 
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and Technological Education with the participation of 105 students of the “Annual 
Program of Pedagogic Training (Ε.P.PAI.K), during the course “Educational 
Assessment” (winter semester 2013-2014). The purpose of the seminar was to train 
(in-service and pre-service) teachers in the following: a) the design, the development 
and the implementation of authentic inquiry learning scenarios and b) the use of 
combination of modern techniques and tools for ensuring an in depth (quantitatively 
and qualitatively) assessment of the students’ performance. 
 Aims: a) the evaluation of how they exploit-incorporate IBL and modern 
assessment techniques in their learning scenarios (1st research question) and b) the 
recording of views-attitudes of participants-teachers about IBL and its implementation 
prospects in classroom (2nd research question).In order to study how participants-
teachers exploit-incorporate IBL and modern assessment techniques in their learning 
scenarios (1st research question) we analyzed the learning scenarios in depth and 
evaluated them through an assessment rubric. To investigate the 2nd research 
question we collect the data from the questionnaire which filled by participants-
teachers after the completion of the seminar. This questionnaire includes questions 
that highlight both the opinions-attitudes of participants-teachers about IBL and 
perspectives of its implementation in classroom. 
 Furthermore this paper contains results from the evaluation of the seminar, 
which were quite encouraging. The evaluation results showed that: a) teachers 
were able to produce their own well-designed inquiry learning scenarios which 
incorporated various modern techniques (such as assessment rubrics, concept maps, 
etc.) for formatively assessing students’ performance during in all phases of these 
complex interactive scenarios were developed, and b) there has been a positive 
attitude of teachers in implementing inquiry-based learning scenarios in everyday 
school practice.

Keywords: Teachers’ training, learning design, inquiry based learning, modern 
techniques for assessing students’ performance.

The “New School” Music Programme of Study: Strategic Planning 
for the Subject of Music in Compulsory Education

Chrysostomou Smaragda and Zepatou Chrisanthi

In the context of the Action “New School” of the Operational Programme “Education 
and Lifelong Learning” funded by the European Union, the effort of drawing up an 

Integrated National Programme of Study was made, in which the fundamental social 
– cultural changes of recent years were taken into account. The New Programmes of 
Study are a starting-point for the upgrading of provided education with the use of 
new teaching and learning practices and new digital environments and mediums. 
The New Programmes of Study were designed to be open and versatile, target-based, 
concise, integrated and cohesive, cross-thematic, experiential and pedagogically 
differentiated, based on collaborative and self-driven modes of learning.
 The New Programme of Study for Music is an open and versatile programme of 
study which enables teachers to shape lesson contents according to the circumstances 
and the needs of their classroom and pupils. Its objectives exhibit a spiral approach 
and concern chiefly the development of musical skills and knowledge and the 
fostering of attitudes and values through pupils’ active participation in experiential 
and creative activities, aiming to create a lifelong relationship with the art of Music. 
 The aim of this study is to present the strategic planning of the New Music 
Programme of Study, so that its philosophy and target-setting is illuminated, as well 
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as the direct relationship of its planning with the nature, the quality and the structure 
of the subject of Music in the “New School”. 
 Through qualitative content analysis and critical discourse analysis, the 
Music Programme of Study is analyzed in regards to the relationship between its aims, 
its philosophy and its implementation mediums (infrastructure, human potential, 
educational procedures) in the context of the “New School”.
 In the New Music Programme of Study, aims are elaborations of capabilities, 
skills or behaviours pupils are expected to develop. Focus is given to the triptych of 
musical activities (listening, performing and composing), an element which is also 
met in other European countries (e.g. England, Ireland etc.). Furthermore, a spiral 
approach is adopted along with organization around thematic units, characteristics 
that pertain to the new Music Programme of Study of Cyprus.
 Music is a subject currently taught in Greek primary and secondary 
education by music specialist teachers. Also existing are corresponding official 
school text books and educational materials for the teaching of the subject. Thus, the 
systematic cultivation of the musical sensitivities and skills of Greek school pupils is 
made possible. The target-setting of the New Music Programme of Study is realized 
on the basis of this educational setting with aspirations of effectuating renewal and 
advancement in didactical thinking and practice within Greek music education. 

Keywords: New Music Programme of Study, strategical planning, targets, 
philosophy.

From lifelong education to lifelong learning: educational policies 
and social implications

Dakopoulou Athanasia

During last decades the global discussion about lifelong learning, viewed as an 
inevitable condition for the survival of states in a transforming environment, 

affects social and political life and greatly modulates the formation of educational 
policies. Lifelong learning is a central topic in most states, as well as in the context 
of supranational organizations. European Union has put it as a central educational 
project aiming at the integration of different states under the umbrella of a united 
European identity.
 The paper aims to contribute to the discussion developed around lifelong 
learning by focusing on the shift from lifelong education to lifelong learning. More 
specifically, it attempts to investigate whether relevant policies facilitate the gradual 
decline of social policies and the deconstruction of welfare state. Drawing from 
the rhetoric of related texts of supranational organizations, in the first section of 
the paper, the framework in which lifelong learning policies are promoted is being 
sketched, putting the emphasis on the European reality.
 The main research findings concern the ways in which the shift from lifelong 
education to lifelong learning are linked with the deconstruction of the welfare state 
and the weakening of social policies. By focusing on the three pillars that underlie 
lifelong learning policies (emphasis on employability, the notion of portfolio, unequal 
provision of lifelong learning programmes) the paper links the rationale of lifelong 
learning policies with the welfare state deconstruction.
 The paper concludes by arguing that policies for lifelong learning may find 
fertile ground in countries like Greece, given the development of family responsibility 
in the welfare provision. For the Greek context, as family ties remain strong and 
networks of relatives are still highly conserved, the ground is fertile for the promotion 
of lifelong learning policies and the consequent weakening of social policies. All this 



Abstracts EduPolicies 2014 Abstracts EduPolicies 2014 177

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

signify a gradual but crucial shift of the responsibility for social outcomes from the 
state to the citizen.

Keywords: Lifelong education, lifelong learning, employability, individualism.

Performance assessment in education. A paradigm from Greek 
traditional dance teaching

Dania Aspasia

Decision making is one of the most important characteristics of teaching. On a daily 
basis, the task of the teacher is to make decisions about the teaching content, the 

methods to be used and the ways that he will handle the progress of his students. 
Performance assessment is an integral part of this process on the basis of two factors: 
a) The need for continuous evaluation of the students’ skills and progress according to 
specific learning objectives, b) the need for continuous improvement of the teaching 
practices used in each educational context.
 However, three factors are reflected on the final result of any assessment 
process, beyond the attributes of the person concerned: a) the purpose for which the 
assessment data are selected, b) the quality and appropriateness of the assessment 
tools and procedures, c) the skills of the individuals conducting the assessment.  Since 
the validity of the final result will be determined by the extent to which the impact of 
the above factors is held constant, it is necessary for teachers to clarify the objectives 
of their evaluation framework, and establish reliable assessment tools.
 Aim: The presentation of the successive stages of an educational assessment 
process, as this was conducted within the context of teaching Greek traditional dance 
in higher education.
 Methodology: 106 undergraduate students of the University of Athens, Greece 
participated in the research randomly divided in two groups: A and B. The two groups 
were taught for five consecutive weeks the same repertoire of Greek traditional dances 
with a different teaching method: a new method which introduced pedagogically 
documented teaching practices and tools for the analysis of dance form (movement 
notation, multimedia, learning theories) (Group A) and the method of reproducing the 
teacher’s standard dance performance (Group B). Three times during the program the 
dance performance of all participants was evaluated by trained judges, according to 
a specially designed criteria list. The relevance and applicability of the instructional 
activities was evaluated with the use of the systematic observation method and the 
teacher’s field notes and diaries. The basic aim was to test the effect of each teaching 
method on learning dance.
 From the results it was proved that, as all educational environments, the 
environment of Greek traditional dance teaching is “noisy” in the sense that many 
variables can affect the communication of knowledge and the applicability of tools, 
methods and practices. However, the combination of tools and practices suggested by 
the new method launched Group A’s physical and cognitive effort and thus promoted 
their performance. 
 With the individual improvement put at the centre of teaching, this research 
proved that dance performance, as the final indication of the appropriateness of the 
teacher’s decisions, cannot be evaluated only with between individuals or groups 
comparisons. Instead, it should be evaluated quantitatively and qualitatively 
throughout the educational process, focusing on the improvement of dance teaching 
and learning.
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The curricula and the school textbook in dissonance when teaching 
French at high school.

Diamesi Kyriaki

Teaching foreign languages at secondary education has been in the limelight 
recently. In the framework of the Greek educational system, foreign languages   

consist a more complex issue than in other countries, given the need for certification 
of learning, as it is perceived by the Greek society, and the parallel teaching of the 
languages both at public schools and private institutions. The teaching of a second 
foreign language in the Greek reality raises additional issues; the entrance of the 
pupils in a global climate of multilingualism and the configuration of a multicultural 
awareness, which is directly associated with this, sets a specific and clear educational 
policy as a prerequisite.
 The purpose of this paper is the comparison of high school textbooks for 
the teaching of the French language “Action fr-gr”, the curriculum and the National 
Program of Studies of Foreign Languages, as given by the Pedagogical Institute under 
the implementation of the “New School (21st century School) - New Curriculum, 
Horizontal Action” and as piloted in some schools since the 2011-2012 school year, 
so that the outlines of the Greek educational policy for the teaching of French are 
emerged.
 Within the framework of this paper, the basic elements of the curriculum, 
as well as those of the National Program of Studies of Foreign Languages and the 
textbook “Action fr-gr”, for all three high school grades, will be approached critically. 
There will be a comparison of the objectives, the teaching methodology, the content 
and the way of evaluation, with reference to the teaching of the French language 
through the school reality, as this emerges from the bibliographic research. In order 
to better support the critical outlook and to interpret the parameters of the school 
curricula for the foreign languages, we propose a reference to the curricula of the 
previous years and a historical retrospection in the teaching of foreign languages in 
the public education.
 The basic findings of the research are summarized in the absence of a clear 
educational policy for the teaching of French and in perspective, of any second foreign 
language in the public education, in the scarcity of the curriculum and in the lofty 
character of the National Program of Studies of Foreign Languages, elements that 
signal the dissonance between the official texts and the school textbooks and bring 
the teacher in dead ends.
 It’s worth discussing whether the disharmonies that are detected between 
the curriculum and in the school textbook for the teaching of French are also in 
effect in the teaching of English, which as a first language holds an important place 
in secondary education. The whole study can be a reason of research for the relation 
of the curriculum and the unique, for each course, school textbook.

Keywords: Educational policy, teaching of French, school textbooks.
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School as learning community – Parental involvement (Case study)

Dilaveri Vasileia

The modern perspective of the 21st century school demands a change in teaching 
and learning process, a shift from its academic – cognitive focus into more “hands 

on” learning approaches that foster a student’s growth as a “whole” and implies the 
involvement of all stakeholders, parents, students, teachers and local community into 
school operation as a learning community.
 In this oral presentation we are going to introduce a case study in which 
the head teacher of a primary school in Perama – Piraeus involved school children’s 
parents in experiential informal learning team meetings for approximately 15 hours. 
The subject of those meetings was the self-esteem growth of their children and 
the prevention of bulling at school, while their aim was to inform parents as well 
as to raise their awareness about these subjects and at the same time to maximize 
the learning results of a corresponding Health Education programme that the 
teachers were implementing at the same time in their classes. The material for those 
experiential meetings was drawn out of the file “Skills for the primary school child: 
Promoting the protection of children, Workshops for parents” of TACADE – KETHEA.
 To reach conclusions not only for the process of the experiential procedure 
but for its evaluation as well, the following research tools were used: questionnaire, 
content analysis of texts that were written by parents either individually or in teams 
during their workshops and recorded remarks by the researcher’s journal.
 From data processing it is concluded that parents have learnt useful things 
about:
• Active listening and communication. 
• Bulling and the victim – bully – bystander role.
• Children’s needs.
• Emotions (theirs and others).
• The value of self esteem.
• Understanding others.
 Parents consider as the best part of their workshops:
• The free expression of their viewpoints and emotions.
• The team.
• The play-based activities.
 They also consider as their main contribution to the team workshops
• The communication of their personal experiences, 
• Their cooperation with their peer parents.
 The results of this case study advocate active parental participation in the 
school learning community and in different types of informal education in order to 
strengthen their children’s learning results. Their participation helps a lot in creating 
a climate of trust and cooperation between school and family which in turn ensures 
that the students receive clear messages avoiding confusion and contradiction.
 We believe that similar experiential meetings – workshops should be 
organized for every subject matter of the school curriculum, a fact that will give 
the neighborhood school the role of cultural and instructional assistant for the 
development of local community.

Keywords: Learning community, parental involvement, self esteem.
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The integration of e-tutoring programs in Greek Education. The 
case of PIERCE- e-tutoring online program

Doukakis Spyridon, Koutroumpa Cleo, Michalopoulou Georgia and Chira Theodora

The integration and incorporation of digital tools to the educational procedure 
has led educators to the redefining of their way of teaching, while at the same 

time has increased researchers’ and educators’ interest in pin-pointing appropriate 
methods for the utilization of these tools in supporting students’ learning. Within this 
framework, e-tutoring (electronic tutoring or online tutoring) is a digital media of 
supporting students, which utilizes possibilities offered by the internet and web 2.0 
tools in order to enhance the cooperation between students and educators.
 E-tutoring, as the support of students learning with distant learning 
comparative programs that utilize the network’s possibilities and many digital tools is 
an approach with innovative features that supplements the morning school program. 
The distant learning comparative student support programs are offered to students 
that a) wish to redefine and/or remediate on issues raised during the morning school 
program or b) were absent from classes of the morning school program.
 E-tutoring has the characteristics of traditional teaching in a classroom. In 
this sense, there is a teacher that facilitates students to acquire further knowledge, 
develop capacities and modify attitudes towards the subject taught (Corrigan, 2012). 
The difference lies on the environment through which the cooperation between 
teacher and student is realized. E-tutoring is realized through an online environment, 
where an internet site or platform is used (Johnson and Bratt, 2009). E-tutoring 
environments dispose a series of interactional and co-operational possibilities 
that contribute to teaching, learning and students assessment. Furthermore, these 
environments provide a synchronous discussion system which permits face to 
face contact in rooms, dispose a multifunctional whiteboard with graphics, chat, 
application sharing, students’ evaluation tools, and offer the possibility of recording 
the e-tutoring course for further and later use, etc. Finally, taking into consideration 
the easy access to and use of Blackboard Collaborate, as well as the fact that teachers 
and students are at home and not at their work place (or wherever they wish, for that 
matter), e-tutoring environments modify students’, teachers’ and parents’ perspective 
of teaching and learning.
 In this paper, at first, is presented the frame of e-tutoring utilization in the 
international and Greek educational community. In the next section, the frame 
operation of the e-tutoring program in Ancient Greek and Mathematics at PIERCE – 
The American College of Greece is described.
 From the presentation the programs’ characteristics and the tools utilized, 
as well as the students’ benefits from it will be portrayed. Overall, it appears that 
e-tutoring programs can provide an alternative way of supporting students’ needs, 
who can gain multiple learning benefits both on knowledge and on abilities and 
stances.

Keywords: E-tutoring, students support, digital tools.
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Learning Resources: The diligence of a museum exhibition in the 
context of cultural policy with educational component

Drakaki Maria

The School Life Museum has become an integral part of the Department of 
Education and Lifelong Learning of the Direction of Social Security, Education, 

Sports and Culture in the Municipality of Chania since 2011. Its aim is to support 
critical knowledge as a basic constituent of contemporary education and to detect the 
aspects of the history of education in local, national and international level. The way 
of learning is the key to the paedagogical process. Learning is a personal case and 
each student is special. The third periodical exhibition of the School Life Museum 
was inaugurated on the 30th of March 2014 with the title “Learning Resources”. The 
exhibition is due to distinguish the variety of the learning resources starting from 
schools at the beginning of the 20th century up until now, together with an attempt to 
predict the near future. Moreover, visitors have the opportunity to become accustomed 
to elements of educational technology with the use of audiovisual appliances that are 
in operation during the exhibition.
 Τhe power of art in the paedagogical process, as a learning resource and a 
means of communication and expression, gains distinction in the exhibition since it 
is a significant aspect of modern times. Our era keeps evolving dynamically, letting 
communication and information technology lead the necessity of the students’ 
familiarisation with the hypericon, the multimodality, and the multiliteracies. The 
digital applications that frame the exhibition enable the visitor to listen to oral accounts 
derived from the oral history bank of the Museum and have a fictitious tour around 
the major stops of the educational and general history starting from the beginning of 
the 20th century. The principles of the modern museology and the museum education 
were exploited along with the long experience of the designing team on the school 
practice, where experiential learning is based on, the learning communities, the 
paedagogy of the multiliteracies, and the use of new technologies. The exhibition was 
designed by a team of teachers with research interests on the museum studies, the 
sociology of education, the adult education and the cultural management. The writer 
of this abstract had the concept, the coordination and the diligence aiming at the 
creative exploitation of the museum environment for the typical education, as well as 
the making of messages and respect practices to the diversity of each trainer and each 
trainee.
 The teaching community corresponds with a considerable interest to the new 
exhibition of the Museum. It is well worth mentioning that the initiatives on behalf of 
the teachers of both school levels are distinguished by the designing of an alternative 
daily teaching in the Museum, according to the Lifelong Learning Department’s 
recording considering the number of visitors of the exhibition. The teaching involves 
the use of traditional as well as modern learning resources available in the exhibition. 
Ηowever, they are encouraged with options corresponding to the teacher’s profile and 
meet the needs of the differentiated teaching process.

Keywords: Museum, exhibition, learning resources.
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The role of European Union Policy on digital technology inclusion 
and integration within the Greek education system

Drakopoulos Vasileios

The term ‘Information Society’ emerged during the 1970s as an attempt to describe 
the revolutionary changes experienced by industrial societies. The concept of a 

‘Knowledge Society’ includes a dimension of social, cultural, economic, political 
and institutional transformation as well as a more pluralistic and developmental 
perspective. It is regarded as a human process and it is often confused with that of an 
‘Information Society’ which is considered more limited, as the application of knowledge 
to data creates information and information has to be activated or generated by 
knowledge. As UNESCO emphasised at the World Summit on the Information Society, 
‘the use of Information and Communication Technologies to build knowledge societies 
should tend towards human development based on human rights’. Since the early 
1990s, European Union has recognised the need for the integration of Information 
and Communication Technology in education and, simultaneously, the need for both 
advanced knowledge and skills acquisition in handling digital electronic computers, 
and Informatics knowledge as well, from the citizenry. Therefore, it implemented 
early action plans and programmes that support and promote relevant issues.
 The terms ‘Informatics’, ‘Computer Science’ and ‘Information and 
Communication Technology’ need to be clarified, since frequently cause confusion in 
the Greek educational technology literature. By using and utilising research data of 
Information and Communication Technology inclusion within the education process 
from Greece and Europe, we are trying to answer how great an influence over Greek 
education affairs in the afore-mentioned scientific and technological fields can 
education policy and programmes of the European Union have. We are also seeking 
the influence of European Union discourses and policies οn the reformation of Greek 
Curriculum, the content of Informatics in Secondary Education and the in-service 
training schemes of Informatics teachers.
 Initially, the terms used for the development of our theme are conceptually 
clarified. Then, we examine the use of Information and Communication Technology 
for effective teaching in Greek schools both at the stage of education policy 
implementation and at the school unit level as applied into the classroom. Finally, by 
giving examples of international and Greek action plans, we are trying to capture the 
influence of European Union education policy and framework on the Greek education 
process.
 From the very first moment, Greece satisfactorily participated in European 
educational cooperation projects. Τhere were identifiable influences on the programmes 
for in-service training of Secondary School teachers on the issues concerning the 
European Union and especially the introduction of a European dimension in Greek 
education. Many teachers participated with enthusiasm, because these programmes 
responded to their education concerns and needs for school renewal. The penetration 
of Information and Communication Technology in education and its experimental 
deployment in teaching and learning across the programme of study is now a fact at 
least for properly equipped schools.
 Almost all European countries’ attitude toward integrating digital 
technologies in education followed the principles of a technocratic paradigm 
while made   serious efforts to adopt a reformist paradigm. Factors such as teacher 
training, school architectural improvisation and cooperation with local, private and 
government agencies, become particularly important in affecting Information and 
Communication Technology integration in the ‘ecology of school’.

Keywords: Lifelong learning, European policy, e-learning, education system, 
Information and Communication Technology, Digital Technology.



Abstracts EduPolicies 2014 Abstracts EduPolicies 2014 183

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

Educational Discourses and (im)possibilities: from conflicts to 
consensus

Forari Antonia

Taking into consideration the socioeconomic and political context in which education 
policies are constructed, efforts are made to deconstruct the conflicting discourses 

which derive from global and local level, expressed by diverse groups, and enacted 
in every stage of an education policy process. Through critical pedagogy in regards to 
music education, education policy is construed as a historicopolitical construction, as 
a result of issues of power and autonomy, in an attempt to define values and practices 
for music education. To illustrate this, references to the educational change, which 
nowadays takes place in Cyprus, are made in regards to its design, implementation, 
acceptance, and its motto which is “for a democratic and humane school”. Finally, 
possible ways for deconstruction and reconstruction of discourses are suggested, that 
will eventually provide the ground to act upon and create the future citizens that we 
envision.

Keywords: Critical music pedagogy, educational change, conflicts, autonomy and 
power.

The training of teachers in the context of lifelong professional 
development. A comparative report

Foti Paraskevi

In recent years, the education and training of teachers gathers the special interest 
of specialists in Greece but also in other countries - members of European 

International organizations such as UNESCO, OHE (Department of Education, Science 
and Culture) and O.O.S.A. The specific organizations have included training in 
organizing research. Greece, which follows the path of “convergence” to the policies of 
other European countries, adopts the institution of training and important elements, 
such as the connection of school and production, the partial privatization of cost, the 
intensification, the centralization. The upgrading of P.E.K (Regional Training Centers) 
and the enrichment with new mechanisms and procedures, allow the emergence of 
multiple actors training for covering multiple training needs. The purpose of this paper 
is to analyze the importance of teacher training, by integrating lifelong professional 
development of the teacher. In this paper, we are trying to do a comparative reference 
to the policy of lifelong professional development from other countries and especially 
in Finland. The diversity and similarity of educational policies was noticed. Τhe 
importance of teacher training, by integrating lifelong professional development of 
the teacher was concluded.

Keywords: Life-long professional development, open and flexible learning 
environment, training courses.
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Intercultural communication and European Lifelong Learning 
Programs (Evaluation of two programs in Kalamata Second 
Chance School)

Gallou Georgia and Petrpopoulos Fotios

The social and economic developments at the global level, the rapid development of 
science and technology, the necessary transition from the Information Society to 

Knowledge Society contribute to lifelong learning. 
 The European Commission in a single program, has integrated its various 
educational and training initiatives and enables individuals at all stages of their lives 
in a dynamic learning process. Within these programs, people learn on their own 
initiative to face life’s problems with autonomy.
 This paper examines the rise of the discourse on lifelong learning across 
Europe and the variety of national policy trends which its rhetoric occludes. The 
ubiquitous presence of this meta-discourse in education and training policy-in-
theory is seen as a singular event, which can be ascribed to the impact of the variety 
of global forces on the education arena. It presents an example at a school in a Greek 
town which serves specific political functions in addition to signaling real changes 
in education and training systems. The duality of convergent rhetoric and divergent 
policy-in-practice is seen as a challenge to education policy analysis which requires 
multi-layered interpretation.
 All learning activities in which we participate throughout the course of our 
lives and have the aim of improving knowledge, skills and competencies in personal, 
social and professional level called with a phrase “lifelong learning”. Through the 
European lifelong learning adults can have the motivation, support, resources and 
time to participate in learning activities throughout the course of their lives to create 
a society in which all citizens participate actively and equitably and will contribute to 
enhancing productivity, innovation, competitiveness and dynamism of the country.
 The Second Chance School of Kalamata has started its operation in 2005 and 
has participated in two European Lifelong Learning programs Grundtvig (2009-11 
and 2011-13) as a partner in learning partnerships. The first program was “Green 
terraces across the Europe” and the second was “Constructing a European female 
identity”. The students showed great interest and participated actively in all stages 
of implementation of action plans. Learners are able to understand the importance 
of sustainable development in the first plan of action and the importance of gender 
equality in the second program. Our learners in these programs acquired personal 
advancement, personal development by providing rich educational experiences and 
life experiences.

Keywords: Lifelong Learning, European Program, intercultural communication.

Cultural programs in secondary education. Challenges and 
prospects.

Giakoumatou Theresa

In this study we present the innovative features of cultural programs implemented 
in secondary schools of South Athens during the last two years. We have included a 

critical review of the initiative of innovative programs in Greece.
 We have tried to establish whether these programs functioned as innovations 
and to what extent they have achieved their objectives. We explore the innovative 
aspects of these programs, the problems that emerge through the application of 
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innovative actions and are associated with the philosophy of Greek educational 
system, and finally we   recommend improvements.
 In order to address the research questions, we applied a combination of 
observational and quantitative methodology. We have kept a detailed log of notes 
during school visits from which emerged the following research questions: 
• Which innovative methodologies are promoted by the innovative programs? 
• Which factors make it difficult to implement them? 
• In which case a cultural program is considered successful?
 Firstly, the research method that was considered appropriate to describe some 
elements was the statistical analysis of the characteristics of the programs, which 
enabled quantification and statistical analysis of the data collected. Then followed the 
qualitative research with semi-structured interviews of teachers who participated in 
the programs and directors of schools. On the basis of the collected data, we believe 
that innovative programs are an agent of change and contain elements that were 
implemented in the new curricula. We have noticed that cultural programs promote a 
series of innovations that if applied properly, they can facilitate significant changes in 
the philosophy of education, the educational approach of students, the expectations of 
parents and in general all the Greek educational system. We have noticed the complete 
absence of assessment framework which should promote aspects of educational value 
to community. The only thing which continues to this day, is a typical management 
audit that not only does not contribute to the scientific orientation of cultural 
programs, but no one knows whether and to what extent can be exploited. It came to 
our surprise that educational benchmarks of innovation have not been provided by 
educational authorities. Cultural programs form isolated areas of different learning 
ethos in Greek schools, but even though they bring some renovation in teaching 
methods, the benefits are contained within the members of the project team. 
 Creativity is inherent in human nature. It is a human need to draw pleasure 
from something created by a participant in a community of knowledge. Unfortunately, 
in current circumstances, few manage to meet this need in school. The innovative 
programs were established to provide a possible vent to real needs: the human thirst 
for creation and the need for personal expression, which cannot be manifested in 
the same way by each individual. Individuals, who are usually passive consumers 
of information, can now become content creators through the development of 
educational content. We propose the creation of a portal of innovative school activities 
to facilitate the implementation of innovative programs and the development of a 
common electronic space for the exhibition and dissemination of project results.

Keywords: Cultural programs, innovative actions, assessment of study plans.

Primary-school teachers attitudes towards their evaluation - A 
case study in the Prefecture of Ilia

Giannikopoulos Ioannis and Gouvias Dionysios

The issue of evaluation in education has often been debated among educationists, 
and those involved in various attempts of educational planning, raising that way 

a number of questions. In Greece, after the abolition of the Inspectorate of Education, 
any attempt to implement the teacher evaluation has not been successful to date. The 
Presidential Decree 152/2013, issued recently by the Greek Ministry of Education and 
Religious Affairs (GMNERA), brought once again the issue to the fore. The leadership 
of the GMNERA, despite the reactions, insists that the evaluation will be implemented 
in 2014. The planned evaluation will be linked to the wage levels and career paths of 
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teachers, something that has caused even greater reactions.
 The main aim of this paper is the exploration of primary-school teachers’ 
attitudes towards the planned evaluation.
 The research sample consists of primary-school teachers in the Prefecture of 
Ilia, on the western parts of Greece. Therefore, it is a ‘case study’. The sampling was 
random, and it was based on the distribution of primary schools across the examined 
prefecture. Originally, 268 questionnaires were distributed to 28 schools (out of the 
104 operating in the Prefecture of Ilia), and finally 220 valid questionnaires were 
sent back (83% response rate). For research purposes, a structured self-completed 
questionnaire –based on previous surveys on teachers’ attitudes to various aspects 
of evaluation and/or school self-assessment— was constructed. For the analysis of the 
data, the ‘S.P.S.S. 17’ statistical package was used.
 The results showed that there is a invariably negative attitude of teachers 
towards the evaluation of their (teaching and administrative) work because they do 
not trust the evaluation system. There are, however, positive views for an evaluation 
process that would stress the feedback and self-improvement of teachers. At the 
same time, self-evaluation is considered by the respondents as the most preferred 
evaluation method. Teachers’ evaluation implies a precise and clear educational 
policy framework. An effective evaluation framework would require consent on the 
one hand, and political will on the other. Teachers’ evaluation should be supportive 
for the educational system and should aim at the provision of feedback for self-
improvement, not at punishing teachers for not being ‘good’ or ‘effective’. 

Keywords: Evaluation, education, teachers, attitudes.

Dynamics of Selective Schools
Gkaras Georgios

In this work reflections on Model Experimental Schools are presented in relation to 
local and global social dynamics. Model Experimental Schools have been established 

by the 3966/2011 statute of Greek government as selective schools with academic 
orientation. This law provides for the possibility of adjustment of the curricula of 
these schools in relation to their possible connection to universities, technological 
institutions and other higher institutions. Despite that, the possibility of changing 
curricula is disputed, since these schools belong to the same general examination 
system for entrance to higher education as any other Greek school.
 This work aims to connect the institution of Model Experimental Schools to 
the “equal opportunity” in education and to school “effectiveness” discourses. It also 
aims to relate it with the local and international change. Understanding the dynamics 
of change may affect this very dynamics - hopefully in the direction of advancing 
social peace that is necessary to effectively meet the challenges of our time.
 The work is based on personal experience as teacher and principal in one of 
the Model Experimental Lyceums. It is also based on research in Greek and English 
literature as well as on a small scale, indicative research, by means of questionnaires 
that were sent to upper secondary model experimental school principals. As the 
instrument for describing and understanding change, systems theory is used, as it 
is applied to social systems (Maturana and Varela, N. Luhmann). Also ideas from 
Marxian and Max Weber’s class theories are utilized in connection with social 
stratification and conflict.
 The institution of Model Experimental Schools in Greece, amid economic 
crisis, has followed the international criticism of “comprehensive” school in terms 
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of school “effectiveness”. It also has had a local character associated with the 
peculiarities of Greek society and economy. It has been driven by certain social 
strata that expect direct or indirect benefits, but it has been accepted by the entire 
social system despite feeble objections. An abundance of human resources, as well as 
technical and economic, have been allocated to these schools.
 According to Systems Theory, in times of crisis and scarcity a system uses 
its resources for immediate needs and vital functions. In such a situation the “equal 
opportunity” gives way to “efficiency”. The first priority in the case studied, was the 
establishment of a new elite class that is more interested in the “innovative” electronic 
techniques of communication - because they are useful for the exercise of power - 
rather than in strengthening any productive base.

Keywords: Selective schools, systems theory, equal oppportunity.

Short films, great benefits: cinema as an alternative teaching 
method in the Greek school

Gheli Vasiliki

This paper documents the development of a cultural program called “Learn and 
unlock the secrets of the 7th art” which was carried out at the 3rd Elementary 

School of Epanomi during the school year 2013-14. The program was designed 
primarily to bring the students in contact with the 7th Art.
 Initially, the paper analyzes the specifics of film in relation to other art forms, 
and then highlights the ways in which these peculiarities are consistent with the 
characteristics of childhood and prepubertal age. Emphasis is placed on the benefits 
arising from the utilization of film in the classroom. The initial stage served as a way 
of familiarizing the students with the art of filmmaking through guided research. 
The utilization of the findings led to experiential actions involving the students both 
in the theory and in the practice of filmmaking. The final step was the practical 
application of the new knowledge through the production of four short films, one from 
each class which ran the program. The movie served as an extremely useful tool for 
achieving each objective of the educational process. The students were encouraged to 
take initiatives, their creativity was enhanced, new knowledge was acquired in both 
a theoretical and a practical level and of course their preexisting experiences were 
adequately used. 
 Art gives a special meaning to the educational process not only as a means of 
enriching it, but also and as an alternative approach to knowledge, socialization and 
ultimately self-realization.

Keywords: Cinema, art, Primary Education, prepubertal age.

Self-assesment of the educational work of the school counselor

Kadianaki Maria

In the present paper, the educational role of the School Counselor is approached 
and more specifically it is investigated whether the School Counselor can, through 

the self-assessment process, assess his/her educational work not with the aim of the 
individual control but with that of improving his/her work. The core question of the 
research problematic is: Can the School Counselor assess his/her educational work by 
himself/herself?
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 The main purpose of this research is to explore the views of teachers in 
relation to the planning, implementation and assessment of a specific educational 
program.
 As a means of data collection, two questionnaires of initial and final 
assessment of a specific educational program were used, which were completed by 
the teachers who participated in it.
 The main finding of the initial assessment is the teachers’ expectation 
from the program not to hear passively inapplicable theories, thus expressing 
their dissatisfaction with the without deepening and active trainee participation 
educational programs. At the final assessment the teachers mentioned what satisfied 
them and what they disliked in the training program they had participated.
 In conclusion, the importance of in-school training, of investigating teachers’ 
training needs, as well as the obstacles created due to lack of interest on the part of the 
State regarding the institution of the School Counselor as well as teacher training is 
suggested by the survey results. Additionally, the School Counselor, through the self-
assessment, focuses on personal practice, takes some distance from himself/herself 
and “observes” his/her thoughts, feelings and reactions. The focus of the “observation” 
is his/her own professional development, his/her own experiences, the declaration of 
what it means for him/her to be a School Counselor, in order to cover his/her own need 
to understand and improve the effectiveness of his/her work.

Keywords: Self-assessment, School Counselor, teacher training.

Self-evaluation of school: processes of integration of students with 
special needs in the school curriculum

Kalemis Konstantinos, Georgopoulou Maria and Gkatsou Nefeli

According to the national institutes, students with disabilities and special 
needs seem to have learning difficulties because of mental disability, visual 

sensory disabilities (blind, partially sighted) and hearing (deaf, hard of hearing), 
kinetic disabilities, with chronic health problems, disorders of speech, special 
learning difficulties (difficulty in reading, writing and arithmetic), attention-deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) with or without hyperkinetic disorder, pervasive 
developmental disorder (PDD-autism spectrum), psycho and neuropsychological 
disorders and multiple disorders. In addition to this, in the category of students with 
special needs we include cases of students with cognitive, emotional, social difficulties 
and illegal behavior. Children with disabilities and special needs can be educated in 
“normal” classes with regular classmates by the application of inclusion programs.
 By applying the current procedures and the analysis of indicators on 
schooling, on the dropout and on the provision of qualitative education equally to 
all students, it was important to explore not whether this is possible, but whether it 
should be applied in educational reality.
 Sample questions were: 
• How students with identified training weaknesses can be integrated in your 

school unit? 
• A co-taught program is applied in your school? 
• There is qualified teaching staff?
 During the research, we carried out a series of interviews with teachers 
who due to distance did not manage to complete the current questionnaire and with 
teachers who preferred the interview rather than the questionnaire’s completion. 
Afterwards, we transcribed the interviews by following all the characteristics which 
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would give validity to the final result, such as the same duration, the same rate, the 
same kind of questions and the same time to reply.
 The most important finding has to do with teacher’s training. Regardless the 
difficulties of inclusion, the school’s equipment, teacher’s training with subsidized 
seminars and the institutional form that this introduction and integration takes are 
perceived by all responders as part of the general design and implementation that 
comes from the application of information’s technology in primary education. 
 Teachers who take part in the research focus on the fact that there is 
no substantial form of training, and also highlight the fact that training will be 
compulsory to teachers who will be evaluated as not sufficient. They believe that 
in this way teachers will create an idea about the training which would be even 
worse than the current one. Then they may identify training with punishment. They 
emphasize on the fact that if they are not motivated, and specifically by economical 
support from the Ministry of Education, they would not be occupied with learning 
how to use technology. 

Keywords: Disability, deaf students, special learning needs, inclusion.

Self-evaluation of school work as a factor of the professional 
development of the educator

Kalemis Konstantinos, Kostarelou Anna and Georgopoulou Maria

The school evaluation process is a reform effort, an innovation which firstly aims 
at improving the school and secondly at the decentralization of the educational 

system. It has been applied in European countries, either in wide area or via pilot 
programs. One of the purposes of this process is the professional development of 
teachers. The institution of self evaluation includes some processes, which according 
to surveys affect positively the professional development of teachers. These processes 
can be tried under special conditions and at the same time the whole process includes 
factors which prevent the teacher from taking advantage of the process’s benefits. 
This research focuses on the following questions:
• What do teachers believe about the process of self evaluation that affects their 

professional development? 
• Do teachers expect the special conditions which are necessary to their professional 

development to be observed?
• Are teachers influenced by the specific factors occurred through the process of 

school’s self evaluation and inhibit their professional development?
 In this research, the mixed method data is used, and specifically the 
combination of quantitative and qualitative research. The method of collecting data 
in the quantitative research was the questionnaire, while in the qualitative research 
was the semi-structured interview. The collection of data in both methods was made 
at the same time during the first semester of 2014. The basic method of this research 
was the quantitative, but the qualitative was used in order to improve the results of 
quantitative research (triangulation).
 According to the results of quantitative research, teachers think as more 
important and relative to their professional development the school’s self evaluation, 
their participation in working groups for collecting data, as in this way they obtain 
better knowledge about the school they serve. They also believe that it is very 
important to inevitably collaborate with each other so as to complete the necessary 
procedures. In addition to this, they believe that they acquire new knowledge and 
practice skills relative to the research and the evaluation and to a lesser extent they 
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take part in making decisions about the school’s issues.
 Regarding the effect of self evaluation on creating a trustful and cooperative 
environment at school and on collaborating with internal or external factors of school, 
it appears to be enhanced in few years of service (up to ten years). This differentiation 
may occur due to the fact that the educational changes have not been proved to be 
effective in teachers with more years of service. Taking into consideration all the 
above, it is easily perceived that teachers do not understand and to this extent they 
share to a small extent the school’s self evaluation practices as a chance of their 
professional development.

Keyword: School’s self evaluation, teacher’s professional development, the culture 
of school.

Training program for teachers: Student’s assessment in modern 
school

Kalogeras Dimitrios, Dragogiannis Konstantinos and Seremeti Lambrini

In this paper, the need for training of teachers in assessing their students is 
highlighted. Assessment in education involves a plethora of educational factors and 

processes, since it is considered as a process of transformation and renewal. The role 
of School Advisor, in assessment and re-education/training is correlated with his/her 
professional development and self-improvement.
 Nowadays, an innovative training program compatible with the assessment 
needs and the embedding of ICT in teaching approaches is applied, concerning 
students, to modern school, in order to convince, satisfy and inspire teachers. This 
program is indisputable aligned with the assessment process. Its main objective is the 
development of good practices and activities for assessing students.
 In this work, a research for defining the problem of assessing students in 
modern school, as well as, for proposing a suitable re-education/training program is 
conducted. The School Advisor can support the re-education/training of teachers in 
issues that are formulated by the continuous advance of science and technology, by 
activating the institution of in-school training.  The implementation of this training 
program is associated with changes in the curriculum, improvement of pedagogical 
practices and new assessment methods.

Keywords: Assessment of students, re-education/training of teachers, planning of 
re-education programs.

The development of educational opportunities in the context of 
Authentic learning: the teaching of economic science with the effect 
of literary texts

Kasimatis Katerina, Kouloubis Dionisios and Mataragka Eva

In the present study, the educational scenario implemented, is an alternative 
educational planning of the unit “Unemployment” of the course “Principles of 

economic theory”, taught in the third class of high school. It reclaims, as its main tool 
of educational process, literary works, which the students have already been taught 
in previous classes, following the steps of Exploratory Learning, while exploiting the 
educational potential of team working. 
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 In the modern educational system, the learning process is focused mainly in 
the conquest of knowledge sector of each subject. The transmission of knowledge is 
fulfilled through strictly defined scientific manuals that results in the absence of 
the broad participation of multidisciplinary education. This study aims to create an 
educational scenario through which the learning process is enriched: highlighting 
the modern teaching, the cultural dimension and the original form of learning. The 
selection of a multidimensional concept, such as “Unemployment”, allows us to the 
crystallization of teaching approach, embarking on this application.
 In the context of educational planning, the teaching scenario starts with 
the determination of the educational problem. The general framework module is 
developed, while the teaching approach selected, draw sources through literature. 
Furthermore, the learning objectives are defined according to the characteristics and 
needs of the learners. In the subsequent phases, the educational model is defined and 
the roles of the participants are orientated. A presentation of the scenario with the 
analysis of phases, activities and the technics of evaluation of pupils follows up.
 The study highlights the added value of the educational scenario and its 
contribution in the teaching practice. Special mention deserves the choice of literary 
works, taught from previous classes. This ensures the active participation of pupils 
into the classroom in the form interactive game (Colander, 1991). It is demonstrated 
that it concerns a teaching approach which leverages an educational tool allowing 
the teacher to include inside the course broader concepts of culture and innovative 
additions, of literature, cinematography, etc. These teaching approaches simulate the 
class into an integrated representation of social reality (Moscovici, 1961).
 This study ascertains that the educational design with the use of 
educational scenario creates the conditions of genuine learning framework. The 
accomplishment stems from the principles of theory of constructivism, sociocultural 
framework learning and supplants the conventional teaching methods. It creates a 
teaching environment of authentic learning with a variety of educational techniques 
that focus on the connection of knowledge that students acquire in school, in 
adjustment with issues of real-world applications. The basic idea is focused on the 
argument that students are more likely to be interested in what they learn and are 
more willing to acquire new knowledge and skills, when these reflect situations of 
real life.

Keywords: Educational scenario, modern teaching approaches, 
metacognition, Constructivism, authentic learning.

Critical review of the Greek educational policy for lifelong learning 
of people with disabilities

Katsandri Catherine and Vasilopanagou Anastasia

During the period 2000-2013 programs concerning lifelong learning were 
implemented in Greece with the funding of European Union and spearheaded, 

among others, the social dimension. Indeed, the relevant decisions of the EU 
institutions (European Parliament and Council) have made   specific reference to the 
need for increased participation in lifelong learning by people of all ages, including 
those with special needs and disadvantaged groups, regardless of socioeconomic 
level.
 Our work is trying to investigate the extent to which the dominant orientation 
of educational policy on lifelong learning include the effective manipulation of the 
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exclusion of people with disabilities. In particular, the above is studied in the light of 
the social dimension of national policy pursued on lifelong learning, which in turn 
is related to the corresponding European education policy but also with the relevant 
requirements of the supranational organizations. Additionally, our work attempts 
to investigate any inconsistencies between the principles and the rhetoric of the 
aforementioned educational policy and in educational practice as well.
 Research findings are extracted from the analysis of primary written 
documents such as the institutional formal texts of the European and of the Greek 
educational policy, the evaluation reports of European programs implemented in 
Greece and the reports of social partners (such as the National Confederation of 
Disabled People and the National Union of Workers). Also secondary material has 
been used from theses and graduate studies and also from articles in Greek and 
English language and relevant websites. The main methodological approach is the 
content analysis while the SWOT analysis has been used additionally.
 The overall priority of lifelong learning programs that were implemented in 
the Greek educational reality is focused on the vision of knowledge as a basis for the 
development that allow to people to live in inclusive societies and ensuring citizens’ 
access to lifelong learning and improving their skills throughout the duration of their 
life. It is significant that the four strategic priorities of European programs include 
tackling the social exclusion of people with disabilities within the vision of social 
inclusion through education. However, despite official pronouncements, Greece 
has the lowest participation rate in lifelong learning compared even with the new 
EU member states. The Greece through the national strategy for education and for 
lifelong learning is planning to make the professional education a reliable option 
for those students who choose the fastest way for integration in the labor market. 
This is important for the promotion of equality as many people from disadvantaged 
groups choose to acquire their skills through non-formal or informal learning. The 
ensuring that prior learning of a student is recognized and that the difficulties in 
learning are faced is a priority associated with both efficiency/efficacy and equality. 
The access of vulnerable social groups, such as people with disabilities, in the labor 
market requires equal access to education. However, the predominant orientation of 
lifelong learning to the employability of the workforce weakens the manipulation 
of exclusion of people with disabilities, because makes the exclusion a field of the 
exercise of individual will and of the personal responsibility.

Keywords: Lifelong learning, people with disabilities, equity, social inclusion.

Health policies in the workplace: The role of school counselors 
in addressing educational issues with teachers who are facing 
personal matters that hinder them from performing their duties 
effectively

Katsaros Ioannis

Addressing the situations that “outside the classroom” teachers (meaning the 
teachers who are facing especially personal matters, such as health, relationships, 

stress, conflict etc., that hinder them from performing their duties effectively) are 
confronted and newly created problems in schools with the hasty return of these 
teachers to the classroom, is one of the major problems that have to manage the school 
communities, school counselors, education officials in general and the State. It is a 
years pathogenesis of Greek educational system, since, even if it may be approached 
in a very simple way of common sense, until now it is ineffectively approached and 
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treated by the imperfect existing institutional framework and formed perceptions, 
attitudes and practical responses in every level of the educational community. It is 
a particularly complex problem of educational policy, since it is connected with the 
administration, staffing of schools, evaluation of teachers and educational work, 
training and mentoring of teachers, with policies for health and safety in education, 
with proper and effective operation of schools. 
 In this paper the issue is approached in general, but also - and especially from 
the perspective of school counselors, exploring the possibilities for their intervention, 
and are made recommendations.
 Aims:
• Analysis and study of important aspects of the subject.
• Presentation of the current institutional framework and identification of specific 

problems in the Provisions of Law and its application. 
• Presentation of the role of the school counselor, according to the provisions of 

the institutional framework and exploration of the limits and the possibilities of 
intervention.

• Presentation of policies to address the issue in EU countries.
• Formulation of concrete proposals to address the issue.
 Methodology: Overview of institutional texts.
 Main findings: Lack of policies and political will to address the issue.
 Conclusions - discussion: The state did not seek to form a complete, clear, 
“bright” framework for efficient and socially fair and sensitive treatment of the 
problem. Unable to establish an evaluation system canceled all procedures foreseen. 
And it came to exercise “social policy”, “hiding” with informal processes and 
maintaining these teachers in service, net of provisions that address the problem 
with respect to the dignity of colleagues (e.g. transfers, special pensions and health 
insurance), making them subject to “pity”, victims of patron relationships.

Keywords: Incompetent teachers, support of teachers in personal matters, health 

policies in the workplace.

Building bridges between general and special education: The case 
of School Network for Education and Support

Katsigianni Victoria

The school for all is a goal of the Millennium 2000 (Unesco EFA Education For All 
Agenda) to increase access for all students in education. Without the principle of 

inclusion, certain groups of pupils are at risk of exclusion of educational processes. 
The Center for Special Education and Support, which is the transformation of the 
earlier Special School, along with the Diagnostic Educational Assessment and Support 
Committees (DEASC) are bridges of cooperation between general and special education. 
The DEASC, an innovative structure of educational system, organize the support 
framework of pupils with special educational needs with or without disabilities in 
typical schools. This support is promoted by the interdisciplinary reinforcement of 
school system in formal education.
 In each school unit included in the School Network for Education and Support 
(SNES), in which there is section of integration, the creation and the functioning of 
a Diagnostic Educational Assessment and Support Committee aims to a) promote 
cooperation and coordination of the work of schools and empower them to meet 
the special educational needs of their students b) facilitate the integration and the 
inclusion of pupils with disabilities in the school of their peers and c) support pupils 
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who are taught at home.
 The DEASCs function within the scope of Operational Regulation and after 
their staffing in accordance with the International Convention of the United Nations 
which has been ratified by law (l. 4974/2012 (A’ 88). The adequate staffing of Special 
Interdisciplinary Assessment and Support Committees, as provided by article 39 of l. 
4115/2013, is important to provide an effective multidisciplinary support to the pupils 
with disabilities.

Keywords: School Network for Education and Support (SNES), Diagnostic 
Educational Assessment and Support Committees (DEASC), inclusion, educational 
support.

The time management as a factor of efficiency in the school: the 
role of the modern manager

Keramida Konstantia

The role of managers is correlated with improved management of time in order 
to exploit the largest possible extent. The constructive use of time by managers 

has proven to positively influence the process in which management contributing to 
the success of the main objectives of the parts that manage. Moreover, in modern 
workplaces the lack of time and the accumulation of information and guidance on 
the potential use of time by managers formulate conditions of pressure and anxiety. 
Thus, the planning and management of working time and the effective management 
of work stress are important processes which aiming to deal with unexpected and 
time-consuming events. The success of any obligation of managers depends on the 
administration of their time. Therefore, the way in which the manager administrates 
the time determines the results that achieved.
 The specific objects of this paper are: 1) the determination of the importance 
of time in an efficient administration, 2) the identification of factors that affect the 
organization and management of working time of managers of educational unit and 
3) the description of ways in which a manager can manage the professional anxiety 
that comes from both the workload and by the time constraints.
 This paper, in order to develop and document the role of time and the effective 
management of time by the managers of the schools on the quality of education, was 
based mainly on the findings of the international literature. This paper 1) proposes 
the implementation of a model of time management, 2) identifies the factors which 
effect on time management directors and 3) describes various methods of managing 
their working stress.
 From the present study is found that many factors influence the utilization 
level of the time of managers of educational units. All these factors are associated with 
the degree of organization of the internal and external environment of educational 
units. However, specific personal habits of managers in the management of time, 
such as the schedule, the working hours per week, the frequency of interruptions and 
disturbance, the extent of recovery of potentials of existing partners, appears to be 
crucial. Specifically, is found that all above affect the priorities and the allocation of 
time between significant and non-significant, urgent and non-urgent situations, by 
acting accordingly, whether favorable or destructive in the time management and 
treatment of work-related stress. Concluding, it is found that the school unit operates 
flexible, competitive and efficient when manager sets clear and delimited and long-
term goals. Finally, the manager as leader must cultivate team spirit and develop the 
collaboration. Of course, to achieve all of the above important role has the time, that 
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affects the quality of service provided by the educational unit.

Keywords: Time management, subjective factors, objective factors, methods of 
management the work stress

The Support Systems of Beginning Teachers and their Role in 
Education

Keramida Konstantia and Kamariotou Maria

The teacher is accepted and documented by the international literature that is 
the most important factor for the success of an educational system. Specifically, 

is demonstrated that the quality of education is associated with the role of the 
educational and professional development of teachers, contributes to the improvement 
of educational process and maximized by the implementation of training programs. 
In this paper, with the development of internal education policy emerge proposals 
for the design and implementation of an integrated action program integrating new 
teachers at the school level. An induction program is translated into four interlocking 
systems that together create a coherent induction program: systems for mentoring, 
expert inputs, peer support and self-reflection. The concrete details of these systems 
can vary according to local circumstances.
 Ultimate objectives of these above systems are, except to improving the 
quality of the beginning teachers, and the personal and professional well-being, the 
smooth transition from university education in school reality through the support of 
a personal, social and professional level. Additionally, through the systems mentioned 
above promote the collegiality and teamwork and the integration of beginning teacher 
in the wider school community. Finally, these systems enhance the school culture 
and provide feedback to educational institutions related to the needs of beginning 
teachers.
 This paper, in order to develop and document the role of support systems of 
beginning teacher to the quality of education, was based mainly on the findings of 
the international literature. The design and implementation of an integrated action 
program which support the beginning teachers at the school level are important and 
crucial processes. First this program must understand the needs, concerns and anxiety 
of beginning teachers. In addition, the implementation of this program requires the 
blending and mutual cooperation of four support systems of the beginning teachers.
 The main conclusions of this paper are: 1) the finding that the effective 
operation of the school unit presupposes first supporting beginning teachers from 
their advisors-mentors, colleagues, experts, and secondly, the involvement of teachers 
in decision making, and 2) the confirmation that empower teachers to develop new 
networks to exchange views with other colleagues contributes to improving the 
quality of educational work. In addition, significant value for the success of these 
actions has both the personality of each teacher and the harmonious cooperation of 
all stakeholders.

Keywords: Induction programs, support systems of beginning teachers, culture of 
school unit, characteristics of beginning teachers.

•



Abstracts EduPolicies 2014 196

The principal’s modern role in the management of the alterations 
in the school unit

Kolerda Soultana

The current social, political, scientific, financial and technological alterations 
taking place on a local and international level affect the educational policy that 

characterizes our education system, which, in order to align with the progress, 
proceeds on the programming of the educational reforms, alterations and innovations, 
having the social development as a purpose. The final receiver of these decisions 
is the school unit. The adoption of specific adaptation strategies, during the rapid 
alterations that take place in the (social, financial, technological) environment of the 
educational organizations, so as to ensure their viability and effective operation, 
derives from the dominant conviction that the modernization of the education, along 
with the introduction and the implementation of the alterations in the education, has 
as a result the substantial qualitative upgrading of the school. This in turn, while 
providing students with new and modern knowledge and skills, qualifies them as 
more productive members of a modernized society. As a consequence, the more 
developed and upgraded the members of a society become, the more modernized the 
society becomes in its entirety. Thus, through the educational process its progress and 
development are achieved. As Mpourantas refers typically, “although each alteration 
is not a progress, it’s doubtless that progress without alterations cannot exist”.
 In the present dissertation, we will try, after firstly presenting the concept 
of the alteration, separating it from other similar ones (innovation, reform), to 
discuss the stages and the conditions, for its successful implementation, mentioning 
simultaneously, based on the theoretical approaches, both the principal’s personality 
characteristics and the management style, which qualify him an effective manager 
and operator of the alterations that are introduced in the school unit.
 The school unit, as an open social system, is in interaction both with its 
internal (principal, teachers, students, etc.) and external environment (social, 
financial, cultural, technological factors, various institutions, clubs, etc.) and as a 
result, it influences and is being influenced by the alterations and the reforms that take 
place in all areas of the human activity because of the new scientific and technological 
achievements and the current political and financial coincidences. In order to be able 
to respond to these changing conditions, to survive and have progress, the school unit 
should proceed to alterations, aiming at the improvement of the educational results 
and its constant developmental evolution. The basic coordinator and manager of this 
continuous effort of the alterations’ materialization is distinguished the principal of 
the school unit, who is called to manage them effectively, adopting the dynamic role 
of the operator of the alteration, the pioneer, the visionary, the leader abandoning the 
role of the simple administrator, bureaucrat.

Keywords: Management, school unit, alteration, improvement

Communication between Primary School personnel and Student’s 
families. Trends and opinions of teachers of Primary School of the 
city of Agrinio

Kolovos Christos, Thoma Ralia and Kolovou Maria

This paper examines the issue of communication as this is developed between 
the personnel of Primary Education School in Greece and student’s parents. Our 

belief is that school and family are two fundamental factors whose contribution 
is particularly important for children’s smooth development, socialization and 
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overall progress in school. We expect that persons who constitute those two factors – 
teachers and parents – will be in constant cooperation and mutual feedback, acting as 
“communicating vessels” of experiences and goals.
 The survey aims to document the views of primary school teachers regarding 
school and family communication.
 In order to collect our data, we distributed an anonymous questionnaire to 
public primary school personnel (principals, teachers, other educators) in the city of 
Agrinio in April of the school year 2012-2013 (Javeau, 2000; Bell 1997:122). As the aim of 
this research was to answer to investigating questions, we considered the quantitative 
analysis as the most appropriate methodological approach. The quantitative approach 
is based on the transformation of theoretical concepts in empirically measurable 
quantifiable data in order to highlight empirical generalizations (Lazarsfeld and 
Rosenderg, 1955). Thus, this research could be classified, from a methodological point 
of view, in the studies of field overview or investigation, as it was conducted only in 
an educational area of a city (Cohen and Manion, 1994).
 According to the presentation and the analysis of our study we could reach the 
conclusion that both teachers and student’s parents perceive, nowadays, the necessity 
of communication and cooperation between them. Teachers that took part in our 
study seemed to be skeptical in prospect research that regards the communication 
and the cooperation between school personnel and student’s families. In addition, 
teachers believe that if parents helped their children with their homework that would 
be a factor that could facilitate the communication between school personnel and 
parents.
 Teachers and parents believe in the necessity of cooperation between them, 
while at the same time they find that information exchange regarding student’s 
progress in school is extremely important. In this point we consider critical to 
propose the conduct of more studies considering the communication between 
student’s parents and school personnel, but this time we should conduct the study by 
examining parent’s point of view.

Keywords: Communication, parents, teachers, primary school.

Model Experimental School: A proposal-challenge in Greek 
Educational System

Kompos Konstantinos

Τhe Model Experimental Schools (MES) in Greece are established by laws 3966/2011 
and 4072/2012 and are 15 kindergardens, 15 primary schools, 15 secondary schools 

and 15 high secondary schools. They operate three years in Greece and they create 
innovations in the existing educational system.
 Aim of MES are to obtain public and free high-quality education for all, 
to promote the educational research in practice, to support the goal of creativity, 
innovation and excellence, to create groups in which students from all public schools 
may participate, to implement innovative teaching practices, innovative and creative 
activities and programs for assessing the quality of educational work and the logistics 
of schools.
 The MES, with their operation, try to upgrade and modify the role of 
experimental schools operated with m.d. (ministerial decision) 96/02.14.1995. Each 
school with the operation of the Scientific Supervisory Board (SSB) has autonomy in 
shaping the National Curriculum (NC) and partly the Timetable. The SSB is responsible 
for the scientific and educational role of the school. 
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Supervisory authority of the MES, is the seven member Administrative Scientific 
Steering Committee of the MES (ASSCMES) that controls their operation and promotes 
and coordinates their work.
 For the first time in Greece, through the operation of the MES, teachers apply 
for 5 years term in the above schools, and they are selected after evaluation by the SSB 
of the school and the ASSCMES (submit of dossier and interview skills), despite the fact 
that the law 3966/2011 provides teaching presence and evaluation in classroom. Each 
school plans its educational gaps for the next school years, and implements strategies 
of the british educational system for teachers’ staff.
 For the first time in public schools, the educational clubs are operated by 
schools teachers after the end of the shift, with terms and conditions that are defined 
by ASSCMES. Pupils of different age have the potential to participate in sports clubs, 
in foreign literature clubs, in arts clubs as well as in disciplines that are not taught 
at school, such as astronomy, chess, architecture etc. This policy is applied in other 
European Educational Systems.
 The operating of MES is to transfer educational innovations at the public 
educational system which are uploaded online through the schools’ websites, pupils’ 
and teachers’ blogs and the official electronic platform of the ASSCMES. Unfortunately, 
the exclusive selection of pupils only by exams in the secondary education, in contrast 
with the primary education, is an inhibitory factor for the general implementation of 
the teaching innovations. The fact that pupils with high marks and skills as well as 
with high socioeconomic status are selected to study at the MES constitutes a burden 
for the implementation ot the teaching approaches in other schools.
 There are positive conclusions after three years of the operation of MES in 
Greece and the time is proper to forward the educational clubs, the choice of teachers’ 
staff and the innovator teaching methods and the other schools.
 The negative conclusions at the same time make up occasion for discourse, 
plan again and operate of MES because the learning is a constant procedure of the 
development and offer for everyone.

Keywords: Model experimental schools, innovations, educational clubs.

Comparative study in regard of the primary education school 
directors’ administrative erudition in the districts of Piraeus and 
Aitoloakarnania

Konta Paraskevi

Education constitutes a fundamental duty of the state and it is provided in special 
institutions called schools. The retrospection of the international bibliography 

highlighted the direct connection between the educational administration and the 
school efficiency (Edmonds, 1979; Mortimore et al, 1988; Lezotte, 1992; Fullan, 2004; 
Ingersoll, 2001; Saiti and Saitis, 2012) and it acknowledges school administration as the 
basic assumption of the efficient function and success of a school. In order to succeed 
in this crucial role, directors need to possess specific administrative knowledge and 
skill.
 Aim: Investigating the primary education directors’ attitude to arrive to 
proposals emphasizing the importance of administrative erudition and continual 
education in the accomplishment of the effective operation of schools. 
 Methodology: The data compilation was carried out from 10-15-2013 to 12-15-
2014 using the anonymous questionnaire technique which was handled by e-mails 
following telephonic contact.
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 Main findings:
1. In regard of the individuals’ post-graduate studies the research showed that 5,9% 

in Piraeus and 5,4% in Aitoloakarnania have a diploma in education management.
2. In regard of the administrative erudition and education in the field of education 

management during their studies , the research showed that six out of ten directors 
in both districts have not attended classes in school management during their 
studies .

3. 47,1% of school directors in Piraeus and 38,4% in Aitoloakarnania have not been 
re-educated in matters of administrative erudition .

4. In regard of the directors’ professional completeness influence over the effective 
operation of school units , the research showed that the majority of the respondent 
directors in Piraeus (84,9%) and in Aitoloakarnania (87,5%), states that the 
director’s professional completeness affects “greatly” the effective operation of 
a school .

5. In regard of the knowledge / skills which are essential for a school director in 
order to be effective , the answers in sequence of the respondent directors in 
Piraeus are as follows: communication skills 82,4% , emotional intelligence 80,7% 
, professional skills 78,2% and specialization in the field of education management 
68,9% . The corresponding answers in Aitoloakarnania are : 70,5 % , 79,5 % , 82,1 
% and 67,9 % .

6. 62,3% of directors in Piraeus and 72,3% of directors in Aitoloakarnania state that 
the school units directors should be graduates of Special Programmes for the 
Development Of Education Officials .

The majority of the respondent directors of the research lack of appropriate 
administrational education due to the fact that they were not taught methodically the 
subject of education administration.
 The majority of the directors of the sample states that:
1. they were not assisted by the educational programme that they attended about 

dealing – solving problems at school.
2. they are not satisfied with the re-education that the state is providing, before 

taking over their duties and during their duties.

Keywords: Effective school, school management, administration executive, 
managerial training.

Treasure hunt as a learning tool in school networks – A case study

Kotretsou Stamatia and Kontogouri Evanthia

Modern curricula, influenced by international trends in education, emphasize on 
the methodology which enhances teamwork, discovery learning, constructivism 

and its interdisciplinary approach. In parallel, innovative actions were introduced 
in the Greek educational system and amongst these, the creation of school networks. 
Even though school networks in Greece are still not quite prevalent, in the present 
study a methodological tool was developed (of which the systematic inquiry is limited 
to international bibliography and practice) which by incorporating learning methods 
and tools in accordance with new international and European educational trends, 
aided in improving the efficiency of operation of student networks.
 The aim was to design and implement a methodological tool that would involve 
students of different ages, from different schools and regions, in collaborative and 
active learning and would simultaneously be especially attractive both for teachers 
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and for students.
 Methodology: A variant of an educational adventure-game known to children 
and adults as “The treasure hunt” was designed for a school network that does not 
work exclusively by distance, but incorporates experiential activities and workshops. 
Students and teachers were divided into heterogeneous groups. The process involved 
local agents too, since fieldwork was a key component of the tool developed. During the 
game all senses were used (not just eyesight and hearing). Prerequisites for successful 
participation were good cooperation within teams, effective argumentation, the 
composition of pre-existing knowledge, analysis of data and findings, experiential 
learning, an interdisciplinary approach to knowledge and evidence-based and 
interesting presentation of results to the plenary session. Questionaries, interview 
and the observation method were used as research tools.
 Main findings:
• All participants (students and teachers) became strongly and enthusiastically 

activated at every stage of the learning process, since they got into coherence 
- regeneration - addition processes. The result was that new knowledge was 
gradually constructed on the basis of former. New knowledge was firmly 
established and students could easily recall it, even two years later.

• Students acquired / developed techniques of approaching knowledge, as well as 
techniques of argument development, groupwork, opinion forming and result 
presenting, that implicate the form of feedback.

• The interaction between students, teachers and local agents resulted in 
complementation in knowledge.

 Conclussion - discussion:
• This specific learning tool can very easily and pleasantly be used in an active 

school networks.
• It engages students and teachers in effective learning processes.
• It is suitable for all ages, and its success is not dependent upon social, economic 

and environmental conditions.
• With this tool students cultivate a variety of skills that are required in a modern 

and constantly evolving society, as they participate in the process of ‘learning to 
learn’.

Keywords: Student network, hidden treasure, group cooperation learning, 
fieldwork.

Pedagogic guidance/ teachers’ mentoring: reflection as a tool of 
the mentor

Kougioumtzis Georgios

This paper presents indicative results of a “panhellenic detection with regard to the 
training needs and priorities of philologists in mentoring level”, which revealed, 

in a very high percentage (~ 85%), the actual request for the introduction of mentoring 
as an institution for new entrants, as well as for the more experienced teachers. In 
this research there exist, in the first instance, a brief reference to the basic models of 
teachers’ mentoring. Then, there follows a more extensive negotiation of the concept 
of reflection as a beneficial educational practice, and, mainly, an emphasis is given 
to the mentoring model which makes the best use of reflection as a tool of the mentor 
in the process of providing pedagogic guidance. More specifically, the focus is on the 
Reflective Practitioner Model. Taking the above model as a basis, it is maintained that 
teaching includes values   and attitudes / behaviours that are largely ignored by the 
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models harmonized with developing skills. Furthermore, it is noted that the reflection 
and critical thinking are valuable processes / tools which are used in many processes 
of teachers’ education. Granted that the request for the establishment of the teachers’ 
mentoring institution has gradually started to mature, it is very important that one 
uses the tools of critical thinking and reflection in the process of building a basic 
teachers’ mentoring model.

Keywords: Models of teachers’ mentoring, reflective practitioner model, reflection, 
reflective educational/teaching practices.

Evaluating the Kinems innovative interactive game-based 
educational approach for students with special education needs in 
school environments

Kourakli Maria, Tsarouha Vasiliki, Tasiopoulou Matina, Bouta Hara, Grammatikou 
Popi, Retalis Symeon, Mpoloudakis Michalis

 and Antonopoulou Aikaterini

Nowadays, more and more efforts are being made regarding the use of digital 
technologies in special education. The most recent approach concerns the use of 

games based on natural user interaction technologies with the aid of the Microsoft 
Kinect sensor. Several studies show that Kinect motion-based games can help these 
children. Kinems learning games are currently the most promising set of games which 
are specially designed to help children with special education needs to improve their 
executive functions and cognitive skills.
 The main goal of this paper is to present a research study that intended to 
investigate and measure the learning effectiveness and acceptability of the Kinems 
innovative approach for early childhood education in the authentic environment 
of two public mainstream elementary schools in the Attica prefecture, Greece that 
offer Individualized Education Programs (IEP) in the form of “inclusive classes” for 
children with special education needs (SEN) such as mild autism symptoms, ADHD/
ADD, and dyspraxia. At the inclusive classes of the Greek mainstream elementary 
schools children with SEN have systematic support of maximum 10 hours per week 
from a special education teacher in order to follow the curriculum of their school 
depending on the suggestion form the Diagnostic Assessment and Support Centres.
 Methodology: 20 children aged 6-12 years (mean M = 8.91 and standard 
deviation std = 1.72) from two elementary schools participated to this study. Each 
school received the parents’ written permission for participating to this study. 
The children were assessed before and after the educational intervention with 
the Kinems games with regards to the level of their cognitive skills and executive 
functions. The adapted version in Greek of the Kaufman Assessment Battery for 
Children, second edition (KABC-II) by Gonida and Iossifidou (2008) was used for the 
assessment of cognitive functions. Furthermore, an in-depth examination of the 
learning and kinetic analytics data, which had been stored at the Kinems monitoring 
cloud platform during the children’s interaction, was performed. Finally, analysis of 
data from interviews with the children, the two special educators and some parents 
regarding the acceptability of the Kinems in the school practice, was made.
 The statistical analysis of the pre and post-tests showed statistical significance 
in improvement of all the cognitive skills and executive functions. Moreover, 
improvement of children skills was observed after an in-depth examination of the 
learning and kinetic analytics data. Finally, the responses given by children, parents 
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and teachers demonstrate the high acceptability of this innovative educational 
intervention.
 The results of this study show that it is beneficial for children with middle 
autism, ADHD/ADD and dyspraxia who attend Greek elementary schools that offer 
IEP programs (in the form of inclusive classes) the enrichment of the current early 
childhood educational practices in Greece with the Kinems innovative game-based 
learning approach. 

Keywords: Kinems, special education, Kinect games, autism.

The nature of musical play in early childhood settings

Koutsoupidou Theano

Musical play is generated as part of a broader play activity or as a music activity 
per se. According to previous literature self-initiated musical play can be 

promoted when children are allowed a free educational environment that offers 
plenty of stimuli. During the first years of life it mainly develops in various forms of 
vocalisations, singing and movement. In the course of children’s free play different 
singing and dancing routines occur, such as improvised chants, music games, and 
improvised lyrics on popular melodies often complemented by hand clapping and 
simple steps. Musical play can also involve a variety of activities with use of music 
making materials, such as objects that produce sound, musical instruments (mostly 
percussion), digital or virtual tools.
 Although play has been widely researched as for its content, types and 
characteristics, musical play has been so far investigated mainly through exploration 
of its nature and basic forms of expression. The present study was designed in order 
to explore the play situations that are developed in early childhood centres and the 
interactions between children and their adult teachers. The study addressed questions 
related to preschool teachers’ and children’s perceptions and practices regarding their 
role and input during musical play as well as to the actual applications of musical play 
in preschool settings.
 The majority of children in Greece enrol early childhood centres at the ages of 
four; therefore, the age phase between four and five years was chosen to be the focus 
of the present investigation. Twelve interviews for teachers and children respectively 
were designed for the needs of the study - all of them enrolled in state early childhood 
centres at the time of the investigation. All interview data were transcribed and 
then analysed using qualitative methods techniques. The actual applications of 
musical play are planned to be examined in the following months through classroom 
observations. 
 The following play routines were found to be evident in children’s musical 
play according to the interview findings: play as part of music or non-music learning 
activities, play in designated music areas or in other classroom areas, self-initiated vs. 
adult-initiated play, play alone or with peers, play with adult partners, play indoors or 
outdoors in the playground.
 This study aims to inform the literature on children’s musical play as for ideal 
approaches and practices that can be adopted by educators in the early childhood 
sector. Furthermore, it is anticipated that the findings of the study will inform the 
educational policy makers given that early childhood education in Europe currently 
undergoes critical transformations that do not necessarily take into account young 
children’s real pedagogical needs.

Keywords: Μusical play, musical instruments, preschool education.
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The status of the song in the New Curricula of the first second grade 
of the Primary School

Konstantakopoulou Angeliki

Within the term “song” two of most important codes of human communication 
are met, that is Language and Music. The song is a vehicle of Culture throughout 

Time, while the intrinsic affinities of the two codes are indicated by sciences such as 
neurophysiology, developmental psychology, ethnomusicology and music education. 
Recently, research has highlighted the beneficial use of song as an educational material 
or tool for prevention and/ or therapeutic use in reading, phonological awareness and 
pronunciation, in order to assist the memory ranges and terminologies, the sense of 
teamwork and participation, the inspiration of incentives and pleasant environment 
in the classroom, etc.
 Aim: This particular research was set to investigate the status of the song in 
the New Curricula. 
 Methodology: This project is a qualitative study of the status of the song 
in the New Curricula (2011) in the first two grades of primary school, compared to 
the existing Curricula (2003) as well as the international research evidence and 
educational trends.
 Main findings: A recovery trend of the song as an educational tool in learning 
the Greek language as a native as well as a foreign language within the teaching of 
English in the first grade, while special mention is made in the melodic poetry and 
the timeless relationship between poetry and song. Furthermore, it is recognized as a 
multimodal text capable of bringing the students in front of new literacies, utilizing 
the activation of poly-mental potential of students (i.e. multiple intelligence). However, 
the song was not found to be involved as a material in other courses, apart from Greek 
Language and Music.
 Conclusions - discussion: Although the New Curricula provides a variety 
of texts, particularly multimodal, such as songs, for the targeted utilization in the 
complicated cognitive and cultural classes which are created, yet the necessity of 
teachers’ awareness for the role of music in general and singing in particular, comes to 
the foreground, particularly within the non-music courses in the early school age and 
the creation and utilization of appropriate educational material. The incorporation 
of such material by case could be used in order to facilitate the learning needs of 
the students as well as to develop pleasant environment, motivation, and cultural 
awareness.

Keywords: Song, new curricula, Primary Education, Primary School.

Teaching history in school and non-school environment

Kyriakopoulou Vasiliki

Teaching history is a matter of controversy and a subject of debate in the course of 
the years. The teaching as well as the assessment methods is an issue of criticism 

from the point of view of academics, educators, parents and students.
 The aim of the paper is to focus on the value of museum education theory and 
practice in history teaching (especially for Primary grades 4 and 6) as well as the use 
of British education policy elements in teaching practice.
 The paper focuses on history teaching and assessment. It refers to teaching 
Αncient Greek Ηistory and Μodern Greek Ηistory to 9-10 and 10-11 year old students 
who are native Greek speakers and follow the Greek curriculum as far as Greek 
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language and history are concerned, but follow the British curriculum for the rest of 
the school subjects. It identifies the main problems created by school textbooks that 
do not take into account the students’ background and explores assessment methods 
which aim at meaning making, learning and critical thought. Finally, it sets out 
empirical data (through questionnaires and class conversations) that illustrate the 
students’ points of view about the most successful ways used to achieve the teaching 
aims as well as the formation of the ‘new’ knowledge acquired during the school year.
 In conclusion the paper wishes to generate discussion on how certain ways of 
teaching and assessment can gradually improve the quality of teaching and advance 
the education policy whereas new education policies cannot change education if they 
remain on theoretical level and are not followed by appropriate teaching practices.

Keywords: History teaching, museum education, ritish education system.

The role of the Headteacher/Principal in the Greek Multicultural 
School of the Elementary and Secondary Education

Lapousis George, Petsiou Elisavet and Bolias Konstantinos

The multicultural diversity is a common characteristic of societies in most 
countries and in Greece, while multicultural composition of the classes is a reality. 

The coexistence of native and immigrant students emerges as a problem created 
prejudices and stereotypes. The role of the Headteacher in resolving such problems is 
an important and conducive one.
 The objective of current research is the investigation of the Headteachers’ 
ways of approaching the problems from different cultural background of students in 
schools of the Elementary and Secondary Education.
 One hundred eleven (111) education officials participated in this research 
(60 Headteachers and 51 Sub-Headteachers) who were appointed in 56 elementary, 
31 gymnasiums and 24upper lyceums. The schools were randomly selected and a 
particular constructed questionnaire was administered based on a 5-Likert scale 
of choice. Questionnaire was consisted of six different groups of questions a) the 
pragmatic character of the investigation, b) participation in specific workshops of 
multicultural composition of the school classes, c) approaching and resolving methods 
with the emerging problems, d) relationships between Headteachers, students and 
parents, e) relationships between native and immigrant students, f) perception of the 
multicultural diversity. It was used the Principal Component analysis with VARIMAX 
rotation as well as the One-way ANOVA to find out the differences among the factors. 
Scheffe post-hoc method was applied for the investigation of the particular differences. 
 Analysis showed that five factors had Eigenvalue greater than one, named: 
a) problem solving, b) cooperation, c) behavior and communication, d) relationships 
among students e) attitudes about multicultural diversity. These factors explained 
50,43% of variation. Statistical differences were found by applying ANOVA method 
and the studies direction and the problem solving F(1,57)= 7,32 and p=.009. 
Differences were found concerning the level of the education a) education level and 
factor “behavior and communication” F(1,110)= 4,51 p=.036, b) between the level 
of the education and “relationships among the students” F(1,110)= 9,89 p=.002, c) 
level of education and “attitudes about the multicultural diversity” F(1,110)= 4,48 
p=.036. Differences were also found between official post concerning the level of 
the education where the Headteacher was appointed and a) factor of the “attitudes 
about the multicultural diversity” F(1,110)=7,41 p=.007, b) factor of the “behavior and 
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communication” F(1,110)=3,17 p=.046 and c) factor of the “relationships among the 
students” F(1,110)=5,67 p=.005.
 The results showed that Headteachers do not involve the students’ parents 
in the process of the problems. The headteachers and principals diversify their ways 
of resolving the problems. The Headteachers/Principals of the different levels of the 
education (elementary- secondary) react differently. There are different attitudes 
among the Headteachers/Principals in the elementary and the secondary education 
respectively concerning the multicultural diversity, because of the simplification 
of the relations in elementary school, whereas in the secondary education are more 
complicated and sophisticated based on the respect of the differentiation of the 
cultural beliefs. In conclusion, the management of a school consisting of students with 
multicultural background is an intriguing one. It deserves our attention, and the role 
of the Headteacher assumed to be important for the development of such relations.

Keywords: Headteacher/Principal, management, education, differentiation, 
multicultural diversity.

The introduction of the Teacher – Counsellor Institution in the 
Greek Public General Lyceum

Lazou – Balta Calypso

The following assignment introduces Individual and Career Counselling in the 
Greek Public General Lyceum, within the existing Educational Legislation and 

the Curriculum. It constitutes a micro level model of Innovation, which aims to 
be developed at a local ranged Innovation. The Teacher Counsellor Institution is 
introduced in the Greek Public General Lyceum through a series of well coordinated, 
one year- lasting and constantly repeated Career Education Programmes, that share 
the same content, curriculum and targets; the Teacher – Counsellor is none other 
but every Teacher, who undertakes the task of educating 15-20 students voluntarily 
participating in the Programme. The Teacher Counsellor combines elements of 
the School Counsellor and the Academic Mentor. Due to the implementation of the 
Dialectic Counselling can each Teacher Counsellor be supported in his / her tasks by 
an external Instructor, expert in Career Counselling and Counselling Psychology. The 
success of the Teacher Counsellor Institution proves the capacity of the school unit 
for having initiatives, exercising self- action, autonomy and self-regulation; it also 
constitutes a good teaching practice. 
 This educational intervention is implemented holistically in every school unit; 
teachers of different expertise, specialised in Career Guidance and Counselling or 
being trained in it by a specialised colleague, run the Career Educational Programmes 
equally; the Programmes fulfil the needs of the First Class students at first, but they 
intend to be expanded in the future, in order to educate the Second and Third Class 
students of the Greek Public General Lyceum. The following assignment designs the 
content and the thematic of these Programmes in general; it also studies the prospect 
of implementing networked technologies for information and communication in 
the educational process. Teacher Counsellor allows students to become Student 
Counsellors under the support of the Teacher Counsellor. The creation of the personal 
Portfolio for every student participating in the Programme is of great importance; it 
serves school evaluation for every student as well as career guidance and individual 
counselling. 
 The pilot innovative Teacher Counsellor Programmes promote cooperative 
learning, educational creativity and action research in every school unit; they 
serve Individual Counselling apart from Career Guidance; they focus not only on 
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the confrontation and the prevention of the individual and the collective problems, 
which stem in every school environment, but on the normal teenage development 
as well; they support self-actualization and socialization of the teens. They also 
promote interdisciplinary education, which aims at introducing Counselling in 
the Typical Education Curriculum (e.g. An autonomous unit focusing on the study 
of Teen literature in terms of Teen Counselling can be created). The utilization of 
the networked technologies for information and communication in the educational 
process can produce a school net of cooperating school units, which exercise 
Counselling Psychology and Career Guidance. 
 The implementation of Counselling at the Greek, Public, General Lyceum is an 
Innovation of great importance, because it contributes to the personal development of 
the teenagers as well as to the occupational development of the teachers. 

Keywords: Teacher-Counsellor, dialectic counselling, career guidance, coordinated 
career education programmes.

Adult lifelong learning and music education on woodwind music 
instruments

Leivaditi Sofia

The European agenda on adult education stresses the need for cooperation between 
member states on policies concerning adult education, in order to focus their 

actions on the realization of lifelong learning and also on the quality improvement of 
education. This study examines the views of woodwind music instruments professors 
on improving adult music education in Greece, in the context of lifelong learning and 
education.
 The objective of this research is the connection of adult music education with 
the principals of adult education for the purpose of improving the quality of adult 
music education in Greece.
 For the conduct of empirical research the quality approach has been chosen. 
The collection of data has been conducted using the semi-structured interview. The 
subjects of the research were educators of adults in woodwind music instruments.
 Coming from the research data analysis, the basic findings are referred in two 
themed (thematic) groups. The first group refers on how music teachers deliver their 
views as to the teaching methods, the teaching material, planning and improving the 
music education and the second themed (thematic) group refers to the students and 
more specific to the reasons that adults are studying music, to the obstacles and the 
difficulties that they encounter.
 The involvement with woodwind instruments has positive effects on 
persons psychology because of big diaphragmatic breathes for the purpose of music 
generation. Music instructors offer to their adult students a way out from their 
problems and a better quality of life. There are similar findings in researches on choir 
adult participants (Bailey and Davidson, 2002; 2003; Irish, 1993), also on participants 
in amateur opera groups (Pitts, 2004), in musical ensembles (Bowers, 1998; Darrow et 
al., 1994; Leitner, 1982) and on researches concerned with adults generally involved 
with music (Bowers, 1998; Darrow et al., 1994; Leitner, 1982).
 Teaching music to adults in Greece does not differentiate from teaching music 
to minors. Adult particularities are treated on the basis of the instructor’s experience 
and ingenuity and there is not any theoretical basis of principles on adult education 
that instructors can be referred to in order to make music teaching more efficient 
when adults students are involved. The benefits derived from adult music education 
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are substantial, but on the other hand music teachers have to be reeducated on facing 
the adult’s needs in order to reduce music and non-music obstacles faced by adults 
while learning a music instrument, giving at the same time weight on the special 
adult training needs, based on the principles of adult learning (Rogers, 1999; Kokkos, 
2005).
 Lifelong learning includes typical and non-typical training and informal 
learning. The adult will make the choice on the kind of music education or the kind 
of music training on their preference and suggestions have to be made on the proper 
planning of these suggestions that have to be based on the theoretical approaches of 
adult learning.
 
Keywords: Woodwind music instruments, adult education, music teachers.

Life history as an alternative research approach in arts education 
research

Magaliou Maria

Until the 1970s educational research had undervalued the importance of teachers’ 
professional growth and personal stories. This neglect had led to assumptions 

of teachers’ interchangeability and timelessness and to viewing teachers as 
depersonalized and neutral subjects. The development of the life history method in 
the wider framework of qualitative research in the social sciences during the 1930s 
and its adoption by educational research since the 1970s has offered the opportunity 
to bring teachers’ own voices in the forefront of reflection on teaching and schooling. 
Teachers’ life histories have a lot to offer to educational research. They can shed light 
upon the way teachers’ own career and life experiences shape their view of teaching. 
Furthermore, they can provide vital contextual information by locating teachers’ lives 
in the social and educational history of their time. Despite its obvious advantages, 
the status of life history as a legitimate research methodology has been questioned 
by the positivist tradition. The inability of crosschecking with other sources and the 
risk to isolate life histories from their context, in which case they can become mere 
narratives, without any scientific value, have been described as the most important 
methodological considerations about the method. The study of teachers’ lives and 
professional development reveals some common patterns but also various differences 
and particularities between sexes, different educational levels and subjects. The 
status of the subject they teach seems to critically influence teachers’ careers and 
especially their responses to adverse career conditions. A particular body of research 
on teachers’ life history has dealt with teachers who teach arts subjects (music, drama 
and the visual arts). These studies underline the effect of the subject’s low status on 
teachers’ educational choices, as well as the professional frustration and isolation it 
elicits. Nevertheless, the physical and emotional demands of teaching marginalized 
and poorly funded subjects, such as arts subjects, seem to be counterbalanced by the 
considerable personal satisfaction that teachers gain from being able to reflect their 
own artistic identity in their work.
 The present paper aims at presenting life history method as a research 
method that can shed light on the teacher as the protagonist of schooling and teaching 
and as the most important mediator of any attempt of educational reform. It also aims 
at exploring commonalities in the life histories of teachers of arts subjects, as well as 
elements that discriminate their career patterns from those of teachers of academic 
subjects. 
 Teachers’ reflection on their life experiences and background can prove a 
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precious scientific tool for their professional development. Teachers don’t merely 
deliver the curriculum. They develop, interpret and reinterpret it. They practically 
establish or emasculate it. Looking at themselves can help all teachers and especially 
teachers of the arts subjects to perceive their role as much more than that of inferior 
status “practitioners” or “technicians”. It can turn them to critical enquirers, who 
utilize their deep understanding of the realities of teaching in their constant pursuit 
for a better education in a better society.  

Keywords: Educational research, qualitative research, life history, arts teachers, 
arts education policy, professional identities of arts teachers.

The utilization of web 2.0 in the lesson of Music

Makris Ioannis and Macri Dimitra

Our goal entails the design of multi-level interventions in Music as taught in Core 
Education, taking full advantage of the new online tools and, especially, Web 

2.0. Such interventions will allow teachers to increase their interaction with today’s 
students to the highest degree feasible and thus achieve an essential learning-centered 
orientation of their course. In order for our methodological approach to be effective 
we will be focusing on the History of Music segment both in terms of the multi-faceted 
applications it offers and of the cross-thematic synergies that may arise with teachers 
of other courses. Interventions may be simple ones, e.g., studying a webpage, utilizing 
a video, or comparing related blogs. Nevertheless, interventions may also assume a 
more complex form since the use of Web 2.0 tools allows for customizing information 
to the needs of individual students, allowing publication of the material as well as 
communication among students. Consequently, attainment of higher learning goals 
may involve student participation in discussion forums (collaboration and allocation), 
in specific websites with questions, or articles posted online. The results ensuing from 
a case study on teaching by means of Web 2.0 tools have indicated that the majority of 
students have responded positively.

Keywords: Web 2.0, educational software, music.

Τhe School leader’s motivation to teachers as a factor of the 
effective school                         

Mathioudaki Maria

One of the basic skills of a leading member of an organization is the ability to 
motivate and mobilise in an appropriate manner the manpower that he runs so 

that they take action and initiatives geared to the objectives set.
 The research questions of this research are the following: 
• Are the factors of motivation important to teachers?
•  Is there a relevance between the gender and  age of teachers and the push factors? 
• Do  directors consider motivation important for teachers?
 Methodology: Τhe survey was conducted in 6 schools of Attica and Crete. 
Total respondents were 61 teachers and 22 headmasters. The survey was conducted 
during the period January-May 2013. The teachers completed the questionnaire 
about the motivation coming by the manager. This questionnaire was based on the 
questionnaire of Pasiardis and Orphanos (1999). The questions were modified and 
impromptu questions were added to serve the purpose of the research. The same 



Abstracts EduPolicies 2014 Abstracts EduPolicies 2014 209

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

O
RA

L 
PR

ES
EN

TA
TI

O
NS

questionnaire adapted to respond to the role of headteachers was also given to the 
school leaders . Each proposal attributes a factor of motivation and the teacher 
answers whether or not he wishes his leader should adopt this particular attitude. 
Factors of motivation explored:
1. Teachers’ autonomy  
2. Teachers’ recognition by the headteacher 
3. Communication at school
4. Creation of a good climate at school
5. Providing guidance
6. Improvement of quality at school
7. Exploration of teachers’ needs 
8. Teachers’ interaction 
9. Teachers’ self-esteem
 Main findings: The questionnaires of teachers show  the tendency of teachers 
to seek motivation by the leader and an important characteristic is that 82% of them 
agree or agree very much that the motivation of the leader enhances their self-esteem. 
This should be taken seriously into consideration by managers, who also seem to agree 
at great percentages that the role of motivation is important for the self-confidence 
(self-esteem) of teachers.
 Conclusions - discussion: A significant point of concern was the percentages 
of managers in various forms of motivation, which were reflected in the various 
proposals. In many of them, they were low and we mention the characteristic of 
inclusiveness in which managers seem to exhibit ambivalence, giving a rate of 36.4% in 
the answer “neither agree nor disagree.” The question which arises is why managers, 
while recognizing the need for motivation of teachers, tend to deny the importance of 
these two factors (interaction and needs’ exploration). A possible explanation could 
be that managers do not still have the necessary knowledge to realize the change that 
these actions would bring on the effectiveness of teachers’ work  and the climate of the 
school. But even managers who have the cognitive background, may encounter a few 
teething problems to practice what have been taught. Thus, it is considered necessary 
to train managers on motivation and empowerment of teachers. In any case, this 
small-scale survey may be the opportunity to encourage teachers and particularly 
managers to think on the need for support, empowerment and motivation of teachers 
that undoubtedly, play an important role in their self-esteem and generally in the 
creation of a good climate and of an effective educational process.

Keywords: Motivation, school, teacher (empowerment, interaction), leader 
effectiveness.

Music as a Cognitive Subject in Primary and Secondary Education

Merkouri Elizabeth

The use of technology has radically changed the methods of learning and teaching. 
Students actively participate during classroom instruction, in the research and 

processing of subject matter linking in their minds and imagination the various 
fields of human activity. These fields, presented in this research, relate to Artistry 
and Music which can be taught through Information Technology and Communication 
in Preschool, Primary, as well as Secondary Education.
    Aims: As an example of this new method, three articles based on research are 
presented. Their topic is the contribution of New Technology in the teaching of 
Artistry, more specifically, through Music courses. These articles are: 
1. Music Applications of Computer Science at School”. (2nd Conference in Syro – TIC 
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in Education).
2. “Worldwide Traditional Musical Instruments. A Musical Journey in the Five 

Continents With a Stroke of a Key. A Thematic Approach Through the Use of 
Computers”. (3rd Conference in Syro – TIC in Education).

3. “Music, Learning and Communication: Use of the Internet in Secondary Music 
Education”. (2nd Conference in Syro – TIC in Education).

 This presentation:
1. Attempts to critically analyze the Research Methodology that is applied to each 

of these articles as they relate to the educational theories of learning which have 
been reformulated to meet the new educational environments.

2. Demonstrates the positive results of instructional changes, as well as any negative 
results that may appear during the application of such innovative ideas.

 Methodology: The field of research touches upon the Artistry and the Science 
of Music. The analysis of the terms mentioned above is dependent on the use of new 
technologies. For this reason, bibliographic research and composite studies which 
relate to the previously mentioned subjects were sought for on the Internet.
 Main findings: Long-distance learning through projects seems to make the 
goals, as well as the course content, easier in the following ways:
1. Successful promotion of theoretical and historical tasks through learning 

environments via the Internet.
2. Contribution of the Internet for the materialization of the goals of contemporary 

educational processes which involve cooperative learning and encourage 
communication among students.

 The thematic approach of instruction in music, which derives topics from 
the 5th grade Geography course, offers a plethora of positive elements. These are 
summarized in the following noteworthy points:
1. Low cost.
2. Minimizing teaching time.
3. Endless possibilities for student interaction.
4. Opportunity for students to be involved in individual research and be able to 

draw conclusions by seeking and comparing sources.
 In conlusion:
1. Skills are developed through the use of technological tools not only for a technology 

oriented environment but also for the practical application of teaching Music as 
Artistry.

2. Greek schools have immediate access to the Greek Internet due to availability 
while the capabilities of this medium create new prospects for Music courses.

3. The search for certain musical instruments forces students to use maps and 
“travel” while they become little explorers on a fascinating quest.

Keywords: Instruction of Music, Preschool Education, Secondary Education, 
internet, learning through projects.

Music in primary schools with a Unified Reformed Education 
Curriculum (EAEP), Critique, theaching suggestions

Micha Paraskevi

Music, as one of the main processes shaping, character and behavior of students, is 
a suitable tool for management the contemporary environment that is configured 

in Greek elementary education last years, in Primary Education within, what we call 
“The New School”, because of the increased demands of the new curriculum. Such an 
approach is based on the idea that Art Education (as it is called in primary schools with 
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the new type of curriculum, consisting of music, visual art and theatrical education), 
provides pupils with important skills that make them more capable and ready to 
tackle effectively the future, opening new spiritual paths and quests.
 In this context, music teacher, has to deal with everyday problems such as the 
composition of the student population (due to specific social, multicultural and family 
circumstances), the organizational structure of the school, personal experiences 
of each student, etc. At the same time the number of teaching hours in primary 
schools with Unified Reformed Education Curriculum, and the fact that music course 
is scheduled usually at the end of the school day, makes it demanding and tedious 
instead of offering culture, fantasy and pleasure.
 Through author’s personal experience, observation and perennial teaching 
of Curriculum (EAEP), a number of innovative proposals for improving teaching of 
music are proposed. We will observe and note any deficiencies and difficulties of 
music lesson in order to make it more attractive and more relaxing for students and 
teachers. Also, under the heading “Experiential Activities”, a number of activities (per 
age group), were planned and proposed, to help pupils to develop creativeness and 
team working and to express personal beliefs, emotions, imagination and personal 
needs. Finally, an additional aim is to connect teaching of music, as a classic lesson 
during the daily program, with music as an experience in “Experiential Activities”. So 
the music teacher has the ability and flexibility by applying the proposed activities, 
to offer students a lesson, constructive, experiential and enjoyable, emphasized on 
building skills and attitudes.
 The methodology that was adopted, starts with observation and validation 
for the selected place of the research, the participants (teachers and students), the 
teaching methods and the educational material, in order to deepen, to delineate our 
research and to formulate the problematic (Questions and Hypotheses). Observation 
led us to the fieldwork, to collect, categorize and analyze the survey data (such us 
students’ drawings, tales etc.) using the method of content analysis.
 We are not able to present detailed results because data collection is not 
yet complete. We will present some primary results, after the implementation of 
the proposed activities at four Greek provincial elementary schools (with Unified 
Reformed Education Curriculum (EAEP), during the school years of 2012-2013 (in the 
city of Nafpaktos) and 2013-2014 (in the city of Agrinio).

Keywords: Music, experiential activities, Primary education, Unified Reformed 
Education Curriculum.

Pedagogical and educational benefits from the operation of 
summer schools: a case study of environmental summer school of 
directory of secondary education Western Thessaloniki

Mylonas Dimitris

The summer school may be described as an educational program, which is organized 
by an educational institution during summer holidays, addressed to students of 

Primary, Secondary and Higher Education and aims to develop participants’ skills, 
to deepen their knowledge and practices already taught, to support their contact with 
new expertise, focusing on their preparation for the next level of education, their 
academic development or even filling gaps of last school year. Through experiential 
learning that dominates the workings and operation of a Summer school, the 
important role that experience plays in the learning process is emphasized, as a 
process of interaction between the individual and the environment. Experiential 
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learning builds on the experiences of the student, making here/him an active member 
in the educational process, inciting him to explore, to discover, to create and promote 
her/his self-awareness. The trainee student has an active role in a summer school, by 
interacting with the environment through collaboration and expression of opinion, 
tests, evaluates, learns how to learn.
 The study and examination of pedagogical and educational benefits of 
running an organized summer school, with environmental characteristics and 
philosophy. The investigation of those benefits is carried out by analyzing the 
environmental objectives of operating a summer school, which are: The coexistence of 
student groups of environmental education outside the school context, the formation 
of common goals, the planning of activities targeting workgroup pedagogy, contact 
with the natural, sustainable environment in the wider region, the acquisition of 
ecological consciousness, the organization of alternative forms of tourism, meetings 
with professionals in the region, and with traditional professions almost lost.
 A primary research was carried out through questionnaires provided to 
students who attended the 4th Environmental Summer School of Western Thessaloniki, 
held in Nea Apollonia Baths on the 27th and 28th of June 2014. Questionnaire 
responses were refined, data were analyzed and main findings are presented. There 
are also comparative data from the operation, problems, benefits and suggestions 
of participants in the three previous Environmental Summer Schools. The school 
“moves” in nature and follows alternative teachings and experiential approaches, 
focusing on environmental awareness and promotion of the region, where the 
environmental summer school is taking place, with all the positive and negative 
aspects of the natural and urban environment.  Through the Environmental Summer 
School, a visible improvement in key areas related to the educational process is 
noticed, such as collecting information techniques, knowledge acquisition, learning 
attitudes, development of skills, and active participation. 
 Summer Schools therefore constitute a new dynamic in the educational 
map and their effectiveness underlines the necessity of planning a new national 
educational strategy, focusing on the organization and foundation of a modern, 
creative, “happy” school.

Keywords: Educational policy, environmental summer school, experiential 
learning, discovery learning, creative school.

Distance learning technologies and motivation for learning in 
secondary education: case study of an eTwinning partnership

Moneftsi Anna, Courveur Laurence and Georgiadis Michail

eTwinning is a European project which supports collaboration between European 
schools over the Internet that aims at increasing innovation and experimentation 

with new methods of teaching. It addresses issues strongly related to current 
developments and trends in educational policies of the European Union and its’ 
member states: computer supported collaborative learning, project-based and inquiry-
based learning, motivation for learning. The integration of such trends remains a 
priority to most European Educational Systems and to the Greek Educational System 
in particular, in terms of promoting quality in Education.
 The aim of the research was to investigate the integration of distance 
collaborative education technologies in formal secondary school education, its effects 
on pupils’ attitudes and in particular on pupil satisfaction and their motivation for 
learning.
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 The method used was a case study of an eTwinning project-partnership, 
which took place during the 2011-2012 school year between two secondary schools, a 
Greek and a French school. The present research is a follow up of a previous research 
that had embodied research outcomes relevant only to Greek pupils and the Greek 
Educational system and it incorporates results that refer to both French and Greek 
pupils allowing for comparison and enhancement of results.
 According to the research results, pupils express increased motivation and 
satisfaction from their involvement in collaborative distance learning activities that 
depend on their feeling of social presence, the perceived usefulness of the learning 
environment, their active participation in the various activities, their readiness to 
use the communication language, their personality and the learning strategies they 
use. The research also highlights the importance of the role of the teacher and the 
various difficulties he has to cope with in designing and implementing a distance 
collaborative partnership-project.
 Research results can contribute to the successful implementation of eTwinning 
projects around Europe in general and could be used by eTwinning National Agencies 
in their effort for higher pedagogical outcomes for eTwinning partnerships. They can 
also contribute to the successful integration of such innovative practices in the Greek 
Educational system where at present a new Curriculum is being introduced in the 
secondary education level. 

Keywords: Computer supported collaborative learning, motivation for learning, 
eTwinning partnerships, secondary education.

Information-Communication Technology and “love for reading” in 
preschool education  

Nikolaou Alexandra

Information-Communication Technology is present at early childhood education 
according to the Greek pre-school curriculum. At first, Information-Communication 

Technology and “love for reading” are defined and then they are both located into the 
pre-school curriculum. Scientists of education underline the necessity of incorporating 
both Information-Communication Technology and fostering positive attitude 
towards reading into the daily pre-school curriculum. Afterwards, Information-
Communication Technology is proposed as a means of fostering the “love for reading”. 
At the end, two applied teaching examples that took place in a Greek kindergarten 
are presented, in which both Information-Communication Technology and “love for 
reading” are combined.
 Aim: To show the importance of Information-Communication Technology 
incorporation into the pre-school curriculum, as a means of reading ‘encouragements’ 
in order to support pre-schoolers’ “love for reading”.
 Methodology: Bibliographical review and teaching examples.
 Main findings: Information - Communication Technology can contribute to the 
support of the “love for reading” through appropriate sketched teaching experiences.
 Conclusions - discussion: The horizontal incorporation of Information-
Communication Technology into the pre-school curriculum can effectively contribute 
to the enrichment and updating of the teaching activities that are intended to create a 
positive relation between pre-schoolers’ and reading.

Keywords: Information-Communication Technology, love for reading, teaching 
examples.
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Portfolio: A pilot programme for the evaluation of the course 
“conservation of artwork”

Ntalouka Efthalia

This project deals with the creation and application of a pilot programme portfolio 
that will be used to evaluate the performance of adult students in the “conservation 

of artwork” lab and specifically the “conservation of paper” section that is taught in 
the corresponding department of the Technical Secondary Education.
 The portfolio was created in order to evaluate authentically the work of the 
students but also to enable the collection of their work that reflects, their efforts and 
achievements during the lab which aims to provide them with both theoretical and 
technical framework necessary to a career in artwork conservation.
 The subject of the portfolio is the “conservation of paper artwork” and it focuses 
on the development and evaluation of knowledge, inventions and special aptitudes of 
the student in the following three sectors: “materials and methods of making paper 
artwork”, “damages and reasons behind them”, “conservation treatment, storing- 
exhibiting paper artwork”. The portfolio was created for adult students based on 
the content and goals of the program, the suggested exercises of the textbook, the 
overall characteristics and methods of adult education.The portfolio addresses the 
student, the professor and a team of evaluators related to the student’s future career. 
The content of the portfolio varies and consists of activities that demonstrate the 
students’ understanding of the subject and their technical skills. These activities 
include: open-ended questions, analysis of articles, crosswords and quizzes solving, 
special documentation reports, following direction for the construction of specific 
projects, the work of the student and informative material. The students enhanced 
the portfolio by adding articles, interviews, photographs of individual and team 
projects, the timetable of the projects, personal notes etc. The criteria of evaluation 
were shaped jointly with the students, and were categorized in the following sectors: 
understanding basic concepts and specialized terminology, developing critical 
thinking, analysing the characteristics of a piece of art and developing a conservation 
schedule based on these, working on a project with a team and lastly completing the 
portfolio (implementation of all activities and projects).
 The ground-breaking use of the portfolio resulted in the evaluation of students 
beyond the school framework. Students undertook responsibility for their academic 
track and were given the opportunity to evaluate their strengths and weaknesses and 
to develop social skills through team projects. The role of the professors was to advise 
the students, help in the implementation of the program, to support the students and 
to encourage them to use their knowledge in order to understand new issues and 
develop skills that will be useful in the future. 
 The portfolio as a means of authentic evaluation has given the opportunity of 
positive education surroundings, based on the communication, the co-operation and 
the feed-back of students and teacher.

Keywords: Portfolio, conservation of artwork, authentic evaluation.

Music Schools today. Codes MIS 457003, 457004 and 457005. The 
dawn of a new era?

Ntourou Maria

The institution of Music Schools affronts a lot of problems, which -in the middle of 
the current economic crisis in Greece-, become complex or even unsolvable. In 

order for these distinctive schools to operate harmoniously, it is required to guarantee 
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sufficient financial funds to cover the expenses for staffing specialized music teachers, 
as the state budget is unable to afford such expenses. Under the circumstances, the 
Operational Programme “Education and Lifelong Learning”, which includes three 
Acts under the title “Upgrading of Music and Art Schools” in the framework of 
implementing them during the school years 2013-14 and 2014-15, appears as a deus 
ex machina.
 The aim of the present proposal is, firstly, to critically present the objectives 
and the targets of the Acts of Priority Axis 1, Priority Axis 2 and Priority Axis 3, in 
which Music Schools are included under the codes MIS 457003, 457004 and 457005 
aiming at their upgrading through joint financing of European funds and, secondly, 
to provide an initial general evaluation of their implementation during the school 
year 2013-14. 
 Methodology: The legislation and the Guide for the Implementation and 
Application of the Physical Object and of the Management of the Economic Object of 
Subproject 1 of the above mentioned Acts constitute the main sources for the writing 
up of the present proposal. As for the evaluation of the implementation of the project 
so far, data are drawn from the archive of the Music School of Siatista and from the 
School Principal’s own experience, who happens to be the writer of the current paper.
 Main findings: The composition of the whole picture of the package, as it has 
been integrated in the everyday function and the particularities of a school of the 
greater zone of the periphery, such as the Music School of Siatista, is considered to be 
a key finding, or rather a fundamental attainment of the present paper. At the same 
time, another result is the recording of various particularities that should be taken 
into account in order to cover the staffing of Greek Music Schools, such as the different 
categories of the discipline of Music teachers, which are not met in any other similar 
NSRF educational project. 
 Conclusions - discussion: Τo sum up, the upgrading of Music Schools, as it 
is proposed and progressively implemented through the Acts of the support project, 
has signalled the dawn of a new era for the Music Schools. Although the project, in 
the midst of the current economic crisis, seems to be a one-way road, it does fulfill 
the operational aims of Music Schools and it safeguards the continuation of their 
multidimensional educational work. The question posed at this point is whether 
there will be a continuance after December 2015, at which point the project is due 
to expire, and if the function of the institution of Music Schools could be insured by 
covering its expenditure from the state budgetary plan. This institution is definitely 
worth receiving our interest and support, as it constitutes a fundamental axis of state 
secondary music education in Greece. 

Keywords: Music Schools, Upgrading, Priority Axis, NSRF.

Investigating the training needs of school headmasters of primary 
education

Palaska Sofia, Mastrothansis Konstantinos and Golias Lampros

It is an undisputable fact that improvement in the training of principals of school 
units, leads to improvement in the quality and efficiency of managing such units. 

Exposition of the above topic is based on the following principal. Professional 
evolution is a dynamic process which the staff of education acquires through 
experience and their constant participation in various typical and atypical forms 
of further education. Conclusively, professional evolution aims at strengthening the 
bonds between the principals and their social environment.
 In this study, we will try to approach the issue of quality in further educational 
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training of any first degree education principal. We will also try to bring out their 
attitude towards various forms of further educational training and their motives in 
order to participate in such training programs.
 Approximately fifty eight principals of schools in the wide area of Sterea 
Greece participated in this study. Questionnaires were given out in order to collect 
the data. While the method of quantities analysis was used in order to process and 
analyze them. 
 The results of this study indicate a clear attitude of any principal towards the 
various forms of further training, their fields of interest and their motives in order to 
participate in such training programs.
 Taking into consideration the results of this study, ways of improving the 
process of further education are proposed. The goal is to use these results as a basis for 
future planning in the area of further education. Trough this planning the executives 
of education should be able to improve their skills and methods in running school 
units always bearing in mind the context of existing social conditions as well as the 
framework in which a modern school unit should function.

Keywords: Training needs of school headmasters, forms of training, motivation for 
training, modules Interest.

Investigation of the effect of conflict in the operation of schools in 
primary education

Papadatou Evangeloula, Stefos Panagiotis

Αs a typical organization, the school consists of a sum of elements (structure, 
culture, resources) each of which carries its own project, but all together are 

interdependent in order to achieve specific purposes. In the area of   the school unit, 
planning, organization, guidance, motivation and supervision of persons so that the 
school will achieve its purposes are not easy administrative functions. This is because 
a number of factors such as staff mobility, lack of material resources, organizational 
weaknesses and individual differences of teachers very often lead the members of the 
school community to conflicts.
 Therefore, the aim of this study is to investigate the phenomenon of conflicts 
-through literature- concerning the malfunctions this phenomenon causes in schools 
of Primary Education and depending on the findings of the relevant investigation in 
the workplace of the school unit, there will be relevant proposals, accordingly.
 The study was based on a literature review of selected published sources of 
the last thirty years, relevant to the topic of this project and which are accompanied 
by commentary, critical analysis of the contents and extracts - in some cases – from 
the major findings of each study-research by various Greek and foreign researchers 
–scientists, who  have dealt with the matter in question.
 Main findings:
1. The phenomenon of conflict in schools units is a reality.
2. There are a number of factors that result in its occurrence.
3. Conflicts are not always negative. 
4. The way of settling conflicts varies depending on the case. 
5. Headmistresses confront the phenomenon under consideration, more frequently
 Conclusions: 
1. The phenomenon of conflict is existent in most schools of primary education.
2. The authoritarian practices of managers lead to the existence of dysfunctional 
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organizational problems (eg absenteeism, refusal to replace absent colleagues, 
etc.).

3. The cooperation of the administrative with the teaching staff, the participatory 
decision-making and the control of changes in schools units can act preventatively 
concerning the appearance of a confrontational phenomenon.

4. The role of the Director is vital and catalytic in the management of conflicts.
5. There is a deficit of managerial skills and competencies, since the percentages 

of managers who have been trained in organization and administration are 
extremely low. 

Keywords: Conflicts, school unit, school leadership, effective school, Greek school 
reality.

Research in classroom as a self-evaluation tool of Greek music 
educators 

Perakaki Elissavet

Since 2010, many unexpected and unplanned decisions have reached in the Greek 
education field because of the Government’s compliance with official economical 

obligations. Although results of these decisions have disappointed Greek instructors, 
they still continue to combat for pupils’ sake to preserve the role of the architect of 
teaching and learning. In this difficult period of time for Greece, while students are 
trying to decode the changes occurring in their families and society, the teacher 
continues to play an integral role in their education. Particularly, the music teacher, 
armed with the Art power, has the opportunity to penetrate into students’ emotions, 
cultivate them aesthetically and help them become partakers of musical culture. In 
the last four years, an intense discussion on the improvement of teaching practices 
and their effectiveness has been held in Greece. Their assessment has been officially 
implemented at every school during the academic year 2013-2014. But who knows 
better than the music educator and the school community the problems and the daily 
difficulties of teaching? Who else can solve these problems effectively? One way to 
approach these questions is the application of research in classroom, as it is based on 
the close interaction among theory, practice and change. 
 The present study aspires to motivate music teachers to engage in classroom 
inquiry which contains observation, investigation, action and reflection on teaching 
music and problems. Furthermore, it is going to examine the difficulties which music 
educators face when they implement their own or participate in a collaborative 
classroom research.
 The literature review contextualizes the methodological approaches of 
research in classroom and provides an overview of them in the field of music 
education. The research core includes inquiries which have taken place by music 
educators in Greece recently (since 2010). Teachers’ strategies and reflections are also 
highlighted. The importance of emerging issues and difficulties during the research 
is referred as well. 
 Because of the music teachers’ participation in the classroom inquiry, it is 
proven that they identify authentic classroom problems, explore how to address them, 
adopt new ideas and optimize their pedagogical interaction. Through the practice-
oriented emphasis of research in classroom, music teachers can be engaged from self-
directed exploration to self-evaluation practice. However, the music educator has to 
take into consideration a variety of methods in order to ensure the achievement of the 
objectives and investigation validity.
 As a form of self-exploration and inquiry, the research in classroom helps the 
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educators improve their teaching music techniques. It also adapts them in students’ 
interests, preferences, needs and patterns of developmental growth. All in all, it 
bridges the gap between theory and practice, reflection and action.

Keywords: Research in classroom, teaching music, music education, self-evaluation, 
reflection.

Media Literacy: a pilot study for the designing of radio 
advertisements in English language

Politi Aggeliki

This paper examines how media (literacy) education can be implemented in the 
curriculum following the learning objectives of a school subject. By ‘media 

literacy’ we refer to a person’s ability to access, analyze and share communicative 
messages through mass media (Rubin, 1998: 3). Furthermore, being educated in 
media literacy requires knowledge- specific of mass media attributes so as to develop 
a critical understanding of how media content constructs and impacts the actual 
social environment of users- recipients of media content (Brown and Buckingham, 
1998 in Nika and Ntavou, 2008: 2). 
 The aim of the study is to critically engage students with the ‘radio’ in order 
to investigate the kind of codes, messages and representations this technological 
communicative means delivers. Later, students are required to produce their own 
media content, thus, a radio advertisement in English by taking into consideration 
their developmental, age and learning profile. In this way, they will understand 
the functions of the radio and will learn how to creatively use it to fit their own 
communicative and cognitive setting and match their personal needs and preferences. 
The selection of this particular means of communication is due to the fact that a radio 
advertisement ‘constitutes an original field for the interaction of diverse genres and 
for the dynamic interplay of narrative and non- narrative discourse’ (Georgakopoulos, 
Goutsos, 1999: 240). 
 The study follows the methodological conventions of a project which provides 
a holistic, student- oriented language approach (The Layered Approach’, Fried- Booth, 
1986: 46) offering authentic use of the English language. In specific, students ‘listen’ 
to real life radio advertisements, ‘read’ authentic radio scripts and ‘produce’ their 
own radio advertisement scripts with the use of Audacity digital recording program. 
During the recording they coordinate oral discourse (language script) with the 
effective mixing of sound and music and they share the final product by uploading 
it on an online, learning platform. Ultimately, the students’ entire work is presented 
orally (Powerpoint) before their classmates and it is peer- assessed. The whole process 
is documented on field observation forms and it is methodologically assessed through 
semi- structured questionnaires, where students record their experience.
 Main findings: The students- producers:
• Effectively used the Internet
• Understood how media content is produced
• Actively participated in the production process becoming media educators 

themselves 
• Developed individual and selective critical thinking, cognitive and emotional 

understanding of digital, communicative media and the ability to use social 
media for learning purposes 

• Developed self- evaluation and peer- assessment skills
• Developed reception and production skills of oral and written English discourse
 Conclusions - discussion: The present, small- scaled study responds to the 
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inadequate application of media literacy in the Greek educational curriculum 
(Kosmidou- Hardy in Hart and Süss, 2002: 59-60). It is conducted, thus, on the ground 
of further studies which will highlight the necessity to educate young people in 
media literacy so as to make them able to effectively integrate in the communication 
society and act as communicatively literate people, as information communicators, as 
mediators of communicative messages and ‘cognitive social partners’ (Kourti, 2012a) 
of media based on their awareness of media culture. 

Keywords: Media (literacy) education, advertisement, communicatively literate 
people.

Cultural policy in the Greek school
Polymerou Kalliopi

In the Greek language the words “culture, politics, citizens”(/politismos, politiki, 
polites/) share the common root of the word “/polis/” (city) in which exists a 

flourishing diversity of: cultures, politics, citizens .The concept of “citizen” will 
concern us in this paper, since —as educators— we are aware of the catalytic role of 
education in creating identities: the cultural policy of the educational system of each 
country contributes to the creation of its citizens. 
 The decision of the state on the desired kind of citizens should lead in 
designing those cultural choices that contribute —in their turn— to the creation of 
such citizens. Therefore “what kind of education do we want to have?” is —according 
to our point of view— the crucial question which reveals our cultural preferences.
 In Greece a type of cultural policy is being followed since the 19th century, 
almost since the establishment of the modern Greek state. The cultural policy of 
the new state was established on two axes: the axis of Archeology and the axis of 
Folklore. Whenever the excavations brought to light a fragment of marble, it added to 
the collective memory of the Greek people an extra support to its history. Meanwhile, 
the study of Folklore started to research the songs of the Greek people (their dances, 
their habits and so on) and found similarities and analogies with those of the ancient 
Greeks. Its objective: the preservation and consolidation of the Greek cultural identity 
through the aesthetic of the popular soul.
 The Greek school also followed a cultural policy that was rested on ancient 
Greece and folklore. It was natural, since it was imposed by the ancient history. 
However, conditions are very different today. First, Greece is a member of the E.U., a 
fact that broadens its cultural identity and makes Greece jointly responsible for the 
common European cultural choices, many of which relate to the educational policy of 
every member state of the E. U. Besides, the over two hundred definitions of the word 
culture, as well as the plural form of the word (cultures) explain the difficulty of the 
project. 
 Today the Greek school has to address issues such as: multiculturalism, 
educational policies on the management of cultural diversity, teaching approaches 
in mixed classes, social interaction at school, as well as issues of sustainability, 
environment and so on. The Maastricht Treaty set culture/civilization in the core of the 
European Union. Certainly every European country perceives civilization differently: 
differences also reflect the history of each country.
 Therefore, the Greek school as an institution that can act directly or indirectly 
in forming political attitudes, ideas and values 
• should clarify the meaning of the term “/politismos/” both in contemporary greek 

reality and in the contemporary international context 
• should define its cultural values,   and 
• should aim to transmit these values.

Keywords: Greek school, cultural policy, education, culture, identity/otherness.
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Distance Administrators’ Attitude towards the Implementation 
of digital games as educational administration tool in Greece, 
Cyprus and Turkey

Potamias George and Tuncay Nazime

Although digital games are sneaking into every part of our lives, they are not 
used effectively in distance education administration. The basic administrative 

educational issues become further complicated and elaborated by the existence 
of multiple digital game paths and educational options form any categories of 
information professionals, by status hierarchies both within universities and within 
the information professions themselves, and by the cultural division between 
educators and practitioners. These were our instincts for delivering a diverse 
research in three different countries; to find out the diverse impact of digital games 
in distance education administration; in terms of the divergence and convergence 
issues in relation to systems, learning environments, and learners.
 This paper deals with the issue of divergence and convergence in relation 
to distant systems, learning environments, and distant learners. The diversity and 
innovativeness of this paper brings forward new dimensions in distance educational 
administration in relation to post modern digital gaming and learning. Thus, results 
of this study can illuminate such tendencies in countries with strong cultural bonds.
 An online questionnaire was used to gather critical information about the 
distance educational administrator status in Cyprus, Greece and Turkey related to 
digital gaming. One hundred and fourty two (142) distant administrators in three 
culturally-related countries (Cyprus, Turkey and Greece) attained to this online 
survey.
 Despite cultural similarities there is a significant difference in the attitude 
towards distance administration between male and female administrators whereas 
there is no significant impact in other aspects of the research., especially in the 
innovativeness and positive impact of digital games in distance administration.
 A long standing tension exists in distance education for administrators 
between unification and specialization. Exemplifying and exacerbating this tension 
are such persistently controversial issues as striking an optimal balance between 
theory and practice in professional curricula; the appropriate place, in the curriculum 
for game based skill straining; and whether the most important obligation of a 
professional distant school is to give students the practical knowledge and skills 
needed for life long career development.

Keywords: Distant administrators, distance education, convergence, digital games, 
divergence.

Educational policy regenerative objectives within a European 
cooperation and linguistic diversity

Rogari Georgia

Exploring the elements that mark the difference in making the formal educational 
policy at national and European level, there is a relationship between education, 

educational policy and ethno-cultural heterogeneity. The purpose of this study is to 
present the European political education conducted through a process of interaction 
of Member States of the European Union. The modern European education policy and 
the historical interplay of linguistic diversity of society through education and policy 
issues are developed in the scope of European institutional arrangements and objects 
of historical research included in the study of Political Education. The European Union 
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is defined in a series of official texts, as multilingual and multicultural community. 
Seeking to present the development of educational policy and identify key elements 
of European education strategy will influence national education policy, man finds 
that education adapts to the demands of the modern economy and the objectives 
formulated in the light of new challenges. In the European Union the 21st of century 
languages are a key driver of evolution of European society into a knowledge society 
and strengthening the competitiveness of the economy.

Keywords: European educational strategy, quality, multilingualism.

International and European Trends in Education and their Impact 
on the Greek Educational System

Psina Ioanna

The Educational exchanges which have been realized in our country for several 
years now as part of the European and International Programmes (COMENIUS, 

Euro-Asian Network etc), but also as extra-curricular activities under the approved 
programme and modules recommended and supported by the Greek Ministry of 
Education and Religious Affairs, are reportedly presented as good practices of school 
life. Through this presentation there will be an effort to report the willingness or 
not of students and teachers to be involved in this kind of mobility, as well as the 
organization and preparation of these programs, the possible obstacles that may 
appear, the conditions on which they are performed and finally the results which 
occur after the completion of such exchanges.
 The purpose of this presentation is to highlight the role of these programmes, 
making a special reference to the experience we have gained as a school in the last 
school year and the beginning of a debate on whether these educational exchanges 
have an impact on the participants, whether they contribute to create a different 
perspective through which we see Education and Training today, regarding the 
acquisition of new knowledge, new skills, the change of attitudes and behaviors 
towards these areas, as well as the shaping of the culture of the organization to which 
they apply.
 The methodology followed and the tools used is the “formative assessment” 
itself, which takes place during the programme and it is derived from the participants, 
from the exchange of students’ and teachers’ opinions who have taken part in these 
activities, the number of participating teachers and students in these programs 
implemented in our school from 1997 to 2014 and finally from the reports submitted 
to the competent carriers in the end of these activities.
 The key findings of this project relate to the following and contribute to: a) 
the development of communication and cooperativity between students and teachers 
in the countries involved, b) the development of social relations not only between 
students and teachers in the countries concerned, but also between families hosting 
students and / or teachers respectively, c) the exchange of views and experiences, d) 
the emotional strengthening of those relations, e) the acquisition of new knowledge 
and skills, f) the respect of the diversity of peoples in relation to culture, religious, 
ethnic and cultural identity, g) the collaborative action and systemic approach to 
education, h) the development of friendship and peaceful co-existence of peoples and 
i) the dissemination of these results to the benefit of the rest of the school community, 
the broader educational family and the local society.
 The conclusions will focus on these axes, namely whether or not these 
programs have achieved the initial objectives; moreover, any problems that may have 
occurred before, during and after these activities will also be reported.

Keywords: Collaboration, diversity, culture, contact, change of attitude of mind.



Abstracts EduPolicies 2014 222

Evaluation of educational work and the work of the educator. 
A critical approach of another attempted introduction of an 
assessment system, aiming to improve the quality of education

Sakatzis Dimitris and Apostolara Paraskevi

Assessment is an integral part of the administrative function of an organization. 
Its aim is, through feedback processes, to help the organization to recognize 

the extent, to which its goals were achieved, and to evaluate the points of its work, 
with the ultimate aim of continuous improvement. The evaluation of educational 
work involves all aspects of education, from education legislation and curricula to 
finance and logistics, from the structures of the ministry, region and management of 
education, to the school and class itself, and from the administrational executive, to 
the teacher and student. Additionally, it concerns all aspects of the educational system 
and its human resources.
 Highlighting the differences between the scientific proposal of the Ministry 
of Education, to introduce a system of quality assessment of the educational work, 
and Presidential Decree passed, regarding the evaluation of teachers in primary and 
secondary education. The research is focused on comparative juxtaposition of two 
texts both among themselves, as well as with the theoretical references of introducing 
evaluative procedures in an educational system.
 The study of the two official texts is used as indicative of the broader question 
of evaluation in Greece. It relates to the phenomenon of the introduction of evaluative 
procedures and aims at the multilevel analysis of factors that act within the Greek 
educational system. Libraries and websites are used as sources of data. The data comes 
from printed and electronic papers, studies of scientific groups, official documents 
(Presidential Decrees, Draft Laws), as well as an interview of an executive of the 
Ministry of Education.
 In the broader field that refers to the method of introducing evaluative 
procedures in an educational system, it is found that both the stage of costing the 
procedure, and the stage of an agreement between the parties (Ministry of Education 
- educational community), are absent. Regarding the comparison of the two texts, 
the presidential decree is a piecemeal excision of the part referring to the evaluation 
of the educator’s wor. In addition, it limits its evaluative range to the workforce of 
the education system, leaving out the administrative staff of the ministry, as well 
as the assessment of structures and procedures. At the same time, it converts the 
measurement scale from descriptive to arithmetic, subtracting its qualitative value 
and shifting the emphasis, from a “documentation” system, to a system of “scoring”. 
This diversification has resulted in a change of evaluation philosophy, from formative 
to final, giving the evaluative procedures a controlling character. 
 Comparing the two approaches, it is concluded that a comprehensive 
methodological proposal, including clear and distinct stages, mapping the weaknesses 
of the education system, establishing a framework for reference, conceptualizing 
the educational goals, and a philosophy that promotes the declaratory, formative, 
educational and developmental nature of evaluative procedures, was transformed 
into a hierarchically controlled process of the educator’s work. In conclusion, the 
essence of the interaction between the educational system, the evaluation process and 
the human factor, removes quality of the system.

Keywords: Evaluation, educator, educational work, workgroup, Ministry of 
Education, FEK 240/November 5th, 2013.
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The impact of school management on Greek secondary school 
teachers’ job satisfaction and organizational commitment

Sakellariou Panagiota

The schools in Greece are organizations, which are managed by a Principal and a 
Teachers’ Board. 

 This study investigates the relationship between the school management’s 
characteristics - the principal’s administration and leadership and how the teachers’ 
board operates - affect the secondary school teachers’ job satisfaction and their 
organizational commitment. The research was conducted through a questionnaire 
returned by a sample of 538 secondary school teachers in Greek middle and high 
schools.  Pearson correlations revealed that the management’s characteristics are 
related to both teachers’ job satisfaction and organizational commitment, while 
multiple regression analysis showed that only organizational commitment can be 
significantly predicted by the principals’ and board’s characteristics. As far as job 
satisfaction in general is concerned, there must be other predictors involved that 
are not examined in this particular research. The results are consistent with other 
studies that examine the perceived job satisfaction and organizational commitment 
of teachers. A similar research towards elementary school teachers may highlight 
similarities and differences between the different populations.

Keywords: School management, secondary school teachers, job satisfaction, 
organizational commitment.

•
Greece 2010-1014: Educational policies to compose a system for 
evaluation in education

Salteris Nikolaos and Krassas Stelios

The partition of the institution of School Inspectors in those of the Scientific and 
Pedagogical Guiding for Teacher’s and Administration of Education takes place in 

the country in 1982. It was a result of a) the pressure brought to the political parties 
by the teachers’ unions’ movement - particularly the Primary Teachers’ Federation 
of Greece (DOE) - and b) the adoption of various social demands put forward by 
the rising political party of the Panhellenic Socialist Movement (PASOK), as a tool 
of its deployment and, eventually, domination. This educational policy, followed by 
the inability to institutionalize a System for Evaluation in Education for more than 
three decades, despite occasional efforts of the political leadership of the Ministry of 
Education, was perceived by Greek teachers’ as a rejection of any form of evaluation. 
Intensifying efforts towards institutionalization and implementation of evaluative 
processes in the field of Primary and Secondary Education are observed only recently 
(2010-2014), in line with the European context and prompts addressed to the Greek 
Governments by international organizations’ reports, especially the OECD. These 
efforts lead to the genesis of a mixed system of assessment, subject to the direct 
influence of a political system in crisis. 

Keywords: Educational policies, assessment, evaluation system.
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Alternative models of education: Homeschooling or Home 
education. Philosophical approaches, moral dilemmas and 
applications

Sinou Christina

The multiple problems accumulated in the Greek educational system during last 
years, and culminated due to the intense sociopolitical changes, brought into 

the issue about the type and methods of educating young people in modern Greece. 
The traditional type of school receives much of criticism on the basis of lack of 
creativity, innovation and technology, old-fashioned curriculum, reproduction of 
social inequalities etc. Various models of alternative education have much discussed 
by the Philosophy of Education and History of Pedagogy, but homeschooling 
suggests education outside or without school. Historically a kind of homeschooling 
is recorded in classical antiquity, when Sophists educated in private lessons youth 
men of aristocratic families, and was common among children of upper class and 
royal families till the beginning of the 20th cent. Today, in states that homeschooling 
is legitimate; parents choose to educate their children at home in terms of better 
education and development of special skills.
 The aim of my paper is to present to the Greek audience some aspects of 
homeschooling, that is the motives that lead parents to choose this certain model of 
education, which are the countries that give permission to exercise homeschooling, 
which are the types of homeschooling, the methods, who can be the educators, and in 
general the advantages and disadvantages of this radical and provocative alternative 
model in child and teen education. 
 Bibliographical sources and information derived from English-spoken world 
where homeschooling is legal (USA, Canada, Great Britain, S. Africa, Australia), show 
that gradually homeschooling became an intentional choice based on quality criteria: 
curriculum adjusted to each pupil, educators chosen by parents, emphasis on special 
capacities of each child, protection from hostile environment of violent incidents, etc. 
Homeschooling attracted the interest of researchers during the last 30 years since it 
was legitimated in USA and due to the high performances of homeschooling pupils in 
official examinations and tests of knowledge.
 According to the Greek law the exercise of homeschooling is not legitimated. 
Thus the Ministry of Education does not recognize any homeschooling program, and 
even there is no bibliography on the subject apart from some references under the 
subject of “un-schooling”. Education is recognized only in public or private schools 
testified by the state and only in emergent cases of health a child receives home 
learning. In philosophical research liberalism criticizing traditional school declares 
homeschooling as a proof of a liberal state which respects freedom, democracy and 
youth rights.  Even though in Greece homeschooling is not legally practiced, we 
should bring the subject into the official dialogue on education and its perspectives in 
the 21st century. 

Keywords: Alternative models of education, homeschooling, private schooling, 
unschooling.
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Language Teaching and Music Education: Applying the principles 
of intercultural education in the teaching of Greek as a foreign 
language to immigrant children

Skleida Sofia

This paper discusses the design and use of the principles of both the Intercultural 
and Music education in an innovative effort to teach the children of immigrants the 

Greek language, through music and songs. The educational program Music Odyssey 
and the specific research were conducted in the Directorate of Social Affairs of the 
Municipality of Filis that is a recipient of many immigrant groups.
 The prerequisite for the immigrants to have a smooth integration into the 
Greek society is to come in closer contact with the Greek language, history and 
culture. Following this pattern they will be able to experience the Greek culture 
and contemporary Greek reality, thus becoming familiar with the habits, manners, 
customs and lifestyle. Therefore, the key objective of the project was to develop the 
skills children needed to meet the everyday communicative needs, thus being better 
integrated in the Greek educational system in order to promote the social integration 
of the beneficiaries.
 For the collection of the survey data, questionnaire was used. The 
questionnaires were distributed to parents of 40 children who participated in 
a program, four teachers (three scholars and one teacher), a sociologist and two 
musicians-composers. In order to draw precise conclusions, our research was based 
on two variables. The first is the country of origin (independent) and the second the 
age of each child (dependent). The children’s age group extends from three to nine 
years. This approach was based on Piaget’s standard which assumes that man has the 
need to adjust both the natural and social environment.
 Music and singing are two lovely and pleasant ways of learning Greek 
with incredible features, which can bring miraculous results under appropriate 
spatiotemporal conditions. At the same time, it allows the child to express feelings and 
to reach the culture with a unique and functional way. Teachers agree that the way 
we will approach and we will process the new teaching material and its expression 
are essential phases of instruction that can bring the maximum desired result. Last 
but not least is the intense interest, participation and responsiveness of children to 
this kind of learning process.
 Using this approach we drew useful conclusions on the proposed methodology 
of teaching Greek, the outcome of the teaching process, and make proposals for 
improvement, based on the views of all analysts players, and our statistical analysis 
data and variables.

Keywords: Intercultural education, language teaching, immigrant children, 
teaching greek as a foreign language, music education.

I educate to a culture of Democracy in the school of 21st century

Spiliotopoulou Constantina

The correlation between Democracy and Education seems extremely close and 
reciprocal. It stems from a wide range of ideas and applications and inevitably 

includes the Education for a Culture of Democracy as it is unfolding in a globalized 
and interdependent word. Therefore, Education carries a complex web of meaning 
and interpretations conditioned by the prevalent significance given to how we apply 
Democracy. It goes beyond the mere comprehension of the role of state institutions 
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and the importance of voting at elections. It corresponds to a broad spectrum of 
knowledge associated to skills aimed at the effective and productive participation 
in the democratic process, community life, education and workplaces. In particular, 
a school which operates on the basis of the principles and the values of a Culture of 
Democracy educates young people in order to develop critical thinking over the local, 
national, and global events and to act with safety, responsibility and commitment and 
besides to use and administrate online forums. At the same time, racism, political 
and religious extremism and other decadent phenomena are working on common 
outlines designed to terrorize physically or psychologically, in addition to the lack of 
respect for democratic values in school and society. 
 The main aim is always Education—to be understood as a means of 
empowering democratic readiness and participation even when isolated or endemic 
conflicts are emerging. Major challenges resulting from developments in recent 
years caused significant theoretical shifts and have led to changes of the educational 
system in several countries. Our presentation uses the international trends about 
the Education in Democratic Citizenship and Human Rights. Moreover it is citing a 
brief overview of research data collected in European schools compared with those 
recorded in Greek ones. There are also references to a field of research which has 
followed a joint methodology, and was  held about 6 months in Secondary High schools 
of Piraeus affected by social destabilization, unemployment and pauperization. 
According to the first findings, a school pilot project was designed, inspired by the 
Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (“EDC/
HRE”) of the Council of Europe (2010).
 From the research data and our field research, it follows that the hidden 
curriculum of the schools primarily influences the democratic and non-democratic 
attitudes, values, knowledge and competencies appearing in the students’ school 
life (e.g. freedom to express one’s opinion and participation). The teachers do not 
undertake but rather avoid these topics due to the lack of definition for EDC, the lack 
of tools, the lack of flexibility, their unpreparedness, also due to the fear to counter 
social and political extremism. Therefore, the school does not fulfill its mission 
concerning democratic social and political socialization. On the other hand, however, 
in the current international texts, education is increasingly seen as a defense against 
the rise of violence, racism, extremism, xenophobia, discrimination and intolerance. 
 In a school with democratic deficits, the role of educators is crucial. The 
knowledge must be converted into the centerpiece of wisdom. Otherwise it can’t have 
an effect on the democratic readiness of the citizen since it is not touching fundamental 
humanistic requirements into the go-ahead of every pie. The Citizenship must not be 
only declared, it ought to be proved beginning with school. The major challenge of our 
times is the delivery and consolidation of a democratic education.

Keywords: Education of democracy, democratic readiness, school education.

Enquiry based learning in primary education: a case study using 
the mobile digital workshop LabDisc

Stefanidis George, Petropoulou Ourania and Psaromiligkos Ioannis

In nowadays where technological change became routine, it cannot affect the way 
we teach students in the modern school. In recent decades, the traditional teaching 

in which the teacher was the centre of the classroom and urge sterile memorization 
of knowledge tends to be replaced by modern teaching that focuses on developing 
strong cognitive, social and metacognitive skills for every student. The inquiry 
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based learning, which has already recognized in the literature as a highly dynamic 
educational approach is now being used as a vehicle for the cultivation of skills 
that will enable students to become independent thinkers and active citizens of the 
21st century. In addition to this, the use of digital technologies in everyday practice 
enriches the learning process and helps students to become more efficient and be able 
to understand in depth the concepts and elements of learning objectives.
 This paper presents a case study (educational scenario) in Primary Education 
that promotes the cultivation of scientific skills of students (eg, collection and analysis 
of experimental data, formulating assumptions, explanations, etc.) in the subject of 
Physics, utilizing the mobile digital lab “Labdisc Enviro”. The case study has been 
implemented in sixth grade and the scenario has as its theme “Ecosystems”.
 Objectives of this study were:
1. design, develop and implement an inquiry based learning scenario in Primary 

that fosters inquiry skills. To achieve this objective, this scenario utilizes the 
digital experimental device “Labdisc”. The proposed teaching approach is based 
on the model of Inquiry Based Learning - IBL). The use of the mobile digital lab 
“Labdisc Enviro» gave added value to our scenario, as it incorporates sensors 
that can replace the traditional pieces of equipment for laboratories converting a 
simple class into a digital science lab. In this way, students are directly involved 
in experimentation, which make the learning process more attractive, efficient 
and pleasant (Globisens Net, 2012). 

2. implement a combination of modern evaluation techniques with which we can 
evaluate more accurately, team and individual performance of students.

 For the design and implementation of the educational scenario the steps of 
Inquiry Based Learning were used.
 The work includes the following results:
• assessment of the case study carried out in order to examine the degree of 

acceptability, effectiveness and efficiency of this approach by students. 
• assessment of the case study carried out in order to examine the degree of 

acceptance of the case study on the part of the teacher. 
• evaluating the usefulness of mobile digital laboratory “Labdisc”. 

Keywords: Inquiry based learning, modern assessments techniques, Labdisc.

The necessity of collaboration between secondary schools and 
museum: The case of co-operation of a Local Cultural Network of 
Achaia prefecture with the Museum of Sciences and Technology of 
the University of Patras

Theologi – Gouti Penelope and Kavallari Ismini

The collaboration between the local cultural networks of secondary schools of 
Achaia prefecture, via the Department of Cultural Issues of the Directorate 

of Secondary Education of Achaia prefecture, with the M.S.T. U.P., entails the 
connection between education and culture and the development of expression and 
communication through Science and Technology. The said co-operation elevates 
the cultural, scientific and technological character of education, promotes students’ 
positive attitude towards Sciences, Arts and Technology and cultivates an alternative 
way to approach the cultural product as a message bearer.
 This paper intends to present the necessity of collaboration between the M.S.T. 
U.P. and secondary schools through the planning and realization of the local cultural 
network entitled “Art and Technology as a Mean of Education” in the school year 
2013-2014. The necessity of this collaboration derives from the connection between 
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formal learning in secondary education and informal learning together with the 
experiential acquisition of knowledge provided by the Museum. More specifically, 
this paper stresses the added pedagogical value that resulted from the interaction 
between innovative school cultural activities with the M.S.T. U.P., during the visits 
at the premises of the M.S.T. U.P. of the involved secondary schools. In the context of 
implementing relevant cultural school projects in the school year 2013-2014, students 
became creators of works of alternative forms of art, and at the same time through the 
interaction among the participating schools in the network, students became active 
viewers and critics of the works of other participating schools.
 The methodology of this paper is based on the case study as it will present the 
main points of function of the above local cultural network, having the M.S.T. U.P. at 
its core. According to Yin (2002), a case study constitutes an empirical research that 
investigates a contemporary phenomenon in its natural context.
 Some of the results that arose from the operation of the afore-mentioned local 
cultural network included the fact that students a) became aware of the capabilities 
that technology offers to art for the improvement of the way knowledge is acquired 
(Teaching Praxis), b) were acquainted with the premises of the M.S.T. U.P. as an 
exclusive area that uses art and technology for the presentation and realization of its 
objectives, c) performed acts that strengthen the relationship among school, students 
and the museum, and d) created works through alternative forms of art for the M.S.T. 
U.P. with the use of New Technologies. 
 The collaboration between secondary schools and the museum by 
establishing cultural networks is considered necessary because it: a) enhances the 
students’ interest for sciences, arts and technology through the experiential approach 
of knowledge, b) triggers the students’ active participation in the production of 
innovative educational material for the museum, c) contributes to the cultivation of 
Museum Education and Aesthetics through the interaction with the museum objects, 
and finally d) promotes the openness of school to innovative cognitive fields of the 
Scientific and Technological Culture.

Keywords: Cultural Network, museum, art and technology, experiential approach.

Edmodo: as distance learning tool for teachers

Theofanellis Timoleon and Ikonomopoulou Angeliki

Frequently there is a need to train educators using distance learning techniques. 
This report shows the use of Edmodo for this purpose.

 Our goal was to do the training asynchronously, using free tools that will be 
simple to learn and use so that they will not be an obstacle for the actual training.
 In the beginning, we started with a short term training (5 weeks) and we 
asked frequently for feedback using the padlet application. During the testing period 
we identified various problems in order to solve them. We conducted trainees via 
e-mail or phone for feedback, but many times trainees initiated the conduct. The data 
collected from this period were used for the longer period trainings that took place (11 
weeks). 
 Trainees need to feel safe and competent for the use of the media (Edmodo) 
they will use for their training. The trainer has to ensure that at the beginning of 
the training. Trainers also have to take into account the differences concerning 
the needs, knowledge and the different time each has to devote for the training. At 
the introduction of the training there should be a draft, a description of what the 
participants have to do during the training and the expected workload for every week. 
Gamification techniques can offer motivation for the attendees. The trainers have to 
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devote ample time to create the material and visit the Edmodo platform frequently 
in order to offer feedback to questions and problems that may arise. There have to be 
explicit rules on the use of the platform so that there will not be any problems during 
the interactions among the attendees. Those rules can be set at the beginning of the 
training by the trainers or created collaboratively by the attendees as an “educational 
contract”. 
 Edmodo is a useful and free platform that can support distance education. If 
the findings of this report are used it can be a pleasant and fruitful experience for all 
the parties involved.

Keywords: Edmodo, teacher training, distant learning.

Educational planning, the key to learning, progress and success: 
case study the Children’s Choir of Samothrace

Tiganouria Panagiota

Τo ensure quality in education planning is required. This planning should involve 
an awareness of educational needs, setting goals through specific methodologies 

and scheduling while evaluating the educational material. Subsequently, through a 
process of reconsideration we self-evaluate the results of current educational policy 
and redefine our original aims.
 The aim of this proposal is to raise awareness in music teachers of the 
necessity of the aforementioned principles in contemporary schools which according 
to international teaching approaches are characterized by experiential learning, 
teamwork, inter-disciplinary and inter-cultural aspects and diverse learning. 
Focusing on the necessity of children’s choral singing as a crucial element of music 
education and through the example of the children’s choir on Samothrace, this 
proposal seeks to serve not only as training and feedback but also as a cause for 
reconsidering current educational policies which are in need of improvement.
 The subject of the research is children’s choral singing, examining the case 
of the children’s choir on Samothrace which has been successfully operating for the 
last seven years. Participant observation, personal experience and interviews are the 
basic methodological tools of the research. Experience of at least 20 years of music 
education issues, training of children’s choral assemblies both in Greece and abroad 
and study of the corresponding bibliography make the findings and knowledge 
gained more thorough. Simultaneously, the position of school music consultant made 
it possible to observe musical events at a variety of schools, helping to draw out 
questions and reach conclusions within the framework of interpretative research. 
Where does an experiential approach lead when its theoretical framework cannot be 
perceived? How can the pioneering model of teamwork be excellently implemented 
once the meaning of resonance is comprehended?
 Focusing on the specific musical method which was implemented with the 
children’s choir of Samothrace we analyze the gradual building of musical knowledge 
leading to singing with awareness. With the definition of clear aims the students are 
constantly aware of what they are striving for and work consciously towards them 
through a process of intellectual quest; consequently the music produced transfixes 
the listener. At the same time, searching for similar musical groups in state schools 
we reach conclusions about the role of children’s choral singing in Greek musical 
education through the prism of methodological planning.
 Educational planning and organization of material with the proposed 
method lead to progressive learning and conscious choral singing. Musical education 
integrated into the contemporary school should choose effective methods following 
European teaching trends. When experiential learning is united with a theoretical 
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basis, when the existence of many voices as individual parts of a whole is perceived 
in the framework of teamwork, when the various approaches employed by a music 
educator support a process of diverse learning, when music as a universally human 
phenomenon reinforces the principles of intercultural education and when we 
become aware of the inter-disciplinary nature of music and it’s connection with the 
social and historical environment, then we can claim that international educational 
trends constitute the characteristics of musical education.

Keywords: Educational planning, methodology, children’s choral singing, 
contemporary teaching trends.

New music technologies for teaching composition in Primary 
education. The case of the European project MIROR

Triantafyllaki Angeliki, Kotsira Lilly and Anagnostopoulou Christina

The evolution of software applications in Music Education has had an impact on 
both the research and teaching of musical composition and improvisation. Some 

of the known benefits include the development of creativity, particularly musical 
creativity, the encouragement of student-centred teaching, as well as the development 
of students’ musical identity. This presentation will explore the ways in which a new 
technology for musical composition was integrated into the 3rd Grade of Primary 
music teaching in a school in Athens. The three-month action research study is part 
of the project MIROR (www.mirorproject.eu) that aimed to encourage independent 
musical expression and creativity through the use of software applications for 
musical composition and improvisation in preschool and primary education.  
 This action research study aimed to explore the ways in which the teaching 
of musical composition with new technologies in primary education can assist in 
understanding specific musical concepts (musical form, melodic contour, etc.) 
 The qualitative methodology involved a three-month action research study, 
participants of which were a class of 25 children, a specialist music teaching and a 
researcher-assistant. Data collection tools consisted of focus group discussions with 
children, teacher interviews, fieldnotes and recording of teacher-student classroom 
dialogues. The action research study was realised in one of two weekly music lessons 
in 3rd Grade of primary school. A class computer with the software application MIROR 
Compo and a projector were used during the study. Reflective discussion between 
teacher and researcher followed each lesson. At the end of the study, students received 
audio recordings of their own compositions and lesson plans were submitted to the 
school for use with the MIROR Compo or other relevant software applications.
 This paper will present one part of the empirical data that relate to the 
linguistic analysis of teacher-student dialogues. Specifically, classroom dialogues 
from a series of three lessons are presented, whereby, through a strategy of gradually 
more specific questions, the teacher builds students’ understanding and encourages 
the use of the basic concepts of musical composition. The MIROR Compo software 
application makes discernible as much the singular musical elements of a melody, 
as it does its musical form, and as such consistitutes a useful tool for the teaching of 
musical composition in early childhood education.
 Moreover, the findings from the linguistic analysis are in line with others 
from similar studies whereby children-participants gradually focus on musical form 
and structure rather than singular musical elements or expressive musical qualities.
 In parallel with the research findings this presentation will put forward 
didactic scenarios for the teaching of musical form with the software application for 
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musical composition MIROR Compo.   
 Drawing on this presentation of the software application MIROR Compo, we 
aim to enter into a dialogue with the audience regarding:
• the exploration of the degree of freedom that technology provides in what is 

generally regarded as a “difficult” area of the curriculum,
• the changes that technology brings to the subject area,
• individual teachers’ utilisation of new elements that arise from technologically-

enriched music teaching.

Keywords: new music technologies, Primary education, musical composition.

The educational tool of musical grammars and Hellenic language

Tsima Naussica

Hellenic musical language is not able to attend contemporary European 
developments in music theory and praxis. Through its shrinking, because of a 

non critical adoption of foreign terminology and the ignorance of remained Hellenic 
vocabulary, major problems come to surface –among them, the neglecting of musical 
grammar method, as we notably will mention.
 The aim is to indicate the correct use of Hellenic language concerning music. 
We will make a special reference to the category of “musical elements” through the 
presentation of its vocabulary and of musical terms’ suitable meaning. Learning by 
heart instead of mechanical memorizing of musical terminology.
 We are going to watch how musical elements’ vocabulary is functioning under 
the pattern of grammar method as a tool for teaching music in primary (elementary) 
educational level. Musical grammars as 1) educational tool, and 2) vehicle of ideology.
 Presentation is grounded upon conclusions derived out the research of forty 
five in total 19th century musical publications and the study of a corpus which the 
researcher has compiled under Academy of Athens Standard and has classified as 
“Hellenic musical grammars”.
 There was also a realization of our incapacity to construct educational tools 
which, after fulfilling linguistic needs of students that being taught music in our 
country, will also be emerged apart from useful, (the most important) as beneficial 
too; in the end this situation is also a testifier of our incapacity to construct means of 
cultural policies because musical knowledge is applied as an extra weight instead of 
being transmitted as life-lasting supply, which will help children to become future 
citizens of Hellas and Europe too. 
 Conclusions - discussion: 
• Curing poverty of vocabulary.
• The need of a Hellenic musical grammar. The construction of knowledge in 

Western word under the rules of Logos.
• Unexplored territories in the field of inter-teaching i.e. music and language.
• Incorporation of musical education to a wider philosophy, considering with the 

cultivation of civilized human beings–in other words, citizens.

Keywords: Hellenic musical language, musical grammars.
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Innovative approach of literature in high school and critical 
reflection

Tsioli Magdalini

This Communication examines the possibility of cultivation of critical reflection 
with the help of literature in secondary education and more specifically in a part 

of the second grade. The reason for dealing with this issue was due to the writer of 
the thesis exploring critical reflection and literature in adult education. It has been 
pursued, therefore, to indicate if there are similar findings with those obtained 
from research involving adults. By the term critic Reflection meant a thoughtful 
way of thinking that leads to the evaluation and review of outdated stereotypes and 
perceptions (Dewey, 1934; Freire 1970).
 The aim of this research is to investigate whether the use of literary 
texts included in the book of second grade of high school and processing methods 
contributes to a culture of critical reflection of students. During the whole year 
the lesson of literature was pursued to be approached rather than the traditional, 
teacher-centered way but through experiential learning, teamwork, involvement of 
students in the discovery of knowledge, the cultivation of empathy for students, the 
cross thematic approach to the issues and speech production associated with the issue 
to be addressed by students. In this Communication will refer briefly  some specific 
examples of ways to approach literary texts to indicate the difference from teacher-
centered approach to the literature.
 For this investigation was chosen the qualitative research because it was 
investigated the effectiveness of critical reflection in students through literary texts 
in a particular part of twenty pupils of the second grade of high school. Qualitative 
research is appropriate for exploratory work (Robson, 2010). As a data collection tool 
it was used a questionnaire that it was distributed to the students of the department 
at the end of the school year.
 The major findings of this study was that the use of innovative actions in the 
teaching of literature captivated students, encouraging them to participate, raising 
their awareness, it made them   to approach the texts more pervasive and understand 
their messages, to create something of their own and to love the course. In addition, 
the students showed concern and sometimes reviewing assumptions. The last one is a 
result of the course of literature and how it has been approached because it implicated 
students in the interpretation and analysis of literary topics. It is a condition of 
the exercise to familiarize students with the teamwork and patience to overcome 
problems that have to do with any fuss in the classroom and time management
 The fact is that this approach motivates all pupils, causing interest as 
something new, and brings them together  with the magic of literature. It appears, 
therefore, that in this group of students the specific approach of literature is what they 
most liked and they felt fine during the didactic approach, they were  sensitized they 
reviewed opinions and they concluded that this is due to the course and the literature 
and the method of approach. The findings of the students are quite close to those of 
the adults on the same subject.

Keywords: Critical Reflection, Literature, Innovative approach of literature.
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Synthesis of student groups on Inquiry Learning Projects

Tzortzakis John

Inquiry Learning Projects (research projects) were established in September 2011. 
By them, an innovative for the Greek educational system model of education is 

introduced, the Project Based Learning. One of their basic principles is the principle 
of inter-student collaboration, known as collaborative learning. The students 
organize the class into groups and utilize group dynamics as a driver of learning 
and development activities. The way the student groups are forming is crucial for 
the subsequent cooperation between members of each group, as between groups, 
and affects their performance and the end result of their work. In the present study, 
two proposed methods of student groups synthesis are presented, explained and 
evaluated, correlated by project quality factors and problems that teachers report. 
The task documented in a survey on 733 Research Projects implemented in Crete in 
2013-2014.
 Aims: In the official guide of research projects is proposed the formation of 
equivalent but internally diverse student groups. Relevant studies and implementation 
of this practice in a similar subject (Technology courses in junior high school) showed 
that the contribution of the proper student group synthesis to the success of these 
courses is crucial. Relevant research showed that this appropriate method is not 
followed to a sufficient extent, which is associated with problems of organization and 
implementation. The purpose of the present study is to present the current situation, 
to demonstrate the correlation of various student group synthesis methods with 
important issues of the organization and implementation of research projects and 
finally to propose and evaluate two improved methods for student groups co-creation 
that do not deviate from those specified in the instructions. 
 Methodology: The descriptive method is used alongside with the correlation. 
An electronic questionnaire sent to all general and vocational high schools in Crete in 
order to collect data to inform School Advisers. The questionnaire was implemented 
using Google Forms and answered by teachers who implemented 733 Research 
Projects in Crete during the 2013-2014 school year. For the statistical analysis the SPSS 
software was used.
 Main findings: The responses of teachers are presented in the form of graphs 
which show significant deviations from the expected. Reported problems at research 
projects and survey founding are presented and associated to the student group 
synthesis.
 Conclusions - discussion: It is concluded that the method of synthesis of student 
groups affects the quality of the research projects. This quality is also associated 
with the training of teachers. Two improved methods of student groups synthesis are 
proposed and evaluated. The advantage of the methods is that, although they keep 
strict criteria, allow students to choose partners of their choice.

Keywords: P.B.L, project, group synthesis, collaborative learning.

Experiential Activities (projects) in Junior High School - Motivation, 
Expectations and Job Satisfaction of teachers involved

Tzortzakis John and Papagiannakis Evangelos

During school year 2013-2014, following the introduction of the innovative 
institution of the course of Research (project) in General and Vocational High 
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Schools, the corresponding project for the first class of the junior high school is 
introduced, under the name of Experiential Activities. This work is a first approach 
to investigate, considering the answers to anonymous questionnaire, the factors that 
make up the motivations, expectations and job satisfaction of teachers who undertake 
the design and implementation of the “lesson” of Experiential Activities (project) in 
junior high school. The conclusions drawn are based on the responses of 1200 teachers 
who chose to expose the reasons that led them to teach a different and novel course.
 The importance of job satisfaction is demonstrated, among others, by the great 
scientific interest. Research findings characterize the job satisfaction of teachers as a 
key factor, which is linked to the effectiveness of schools. By ensuring job satisfaction 
levels of educational quality and educational development could increase with a 
stable and continuous way. The purpose of this paper is to show the expectations, 
motivation and eventually the degree of job satisfaction of teachers involved, in the 
introduction, the present school year, of the Experiential Activities (projects) as a 
standalone course in the first class grade. It is a new way of education in high school 
education using the Project Based Learning, and job satisfaction of teachers involved 
is estimated to contribute to the success of this new educational approach.
 The descriptive method is used. An anonymous electronic questionnaire 
sent to all the main junior high schools in the country which was and approved by 
the ministry of education. The questionnaire was implemented using Google Forms 
and included mainly closed type questions (multiple choice, scale, grid control) was 
answered by about 1200 teachers who implemented Experiential Activities in junior 
high school s of during the 2013-2014 school year.
 The responses of teachers are presented in the form of graphs. From the 
responses it seems that teachers involved in the innovative object of Experiential 
Actions, although many times were “forced” by circumstances to be involved, 
mainly to complete their occupational working hours, state significant professional 
satisfaction.
 Conclusion is that job satisfaction of teachers is based on fulfillment mainly 
internal incentives and expectations, despite external adversity. They declare 
professionally satisfied and propose as motives the professional development and 
improvement in exchange for labor or other earnings.

Keywords: Experiential Activities, project, motivation, job satisfaction.

Critical and contrastive analysis of two FL curricula: The EPS-XG 
curriculum vs the 1977 curriculum

Tzotzou Maria

A curriculum in a school context refers to the whole body of knowledge that learners 
acquire in schools (Richards, 2012). In particular, a school curriculum aims to 

equip learners with values, ideals and knowledge that will help them meet the future 
in accordance with the philosophy and culture of their society. Curricula represent 
the philosophy, trends, demands and conditions of their era and society.
 The purpose of this paper is to attempt a critical and contrastive analysis of 
two curricula for foreign language (FL) learning in the Greek state school on the basis 
of their educational orientation, language theory and areas of knowledge outlined 
in the two formal documents: the 1977 Curriculum and the Unified Curriculum for 
Foreign Languages (EPS-XG Curriculum) .
 The critical and contrastive analysis of the two curricula is theoretical 
and follows an argumentative pattern. It relies upon the review of theoretical 
principles and the relevant educational literature by reflecting and focusing on the 
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educational orientation, language theory and areas of knowledge included in both 
the 1977 curriculum and the EPS-XG curriculum in order to be able to discuss their 
similarities and differences and, thus, draw useful conclusions about their classroom 
implementation. To this end, there is specific reference to the ideological bases of the 
two curricula representing the expression of different value systems, of divergent 
views and orientations in education underlying any curriculum such as those 
focusing on cultural heritage, those that regard education as an instrument of change 
and those stressing growth and self-realization of the individual termed as Classical 
Humanism, Reconstructionism and Progressivism respectively (Clarke, 1987; White, 
1988).
 The 1977 curriculum was a first ‘real’ attempt (though albeit a rudiment 
one) at breaking down the teaching of English as a FL in Greece. Most curricula since 
1899 make reference to FL teaching mostly with respect to the allotted teaching time, 
but the 1977 curriculum really placed the teaching of English ‘on the map’. On the 
other hand, the latest EPS-XG curriculum is the first unified curriculum for all FLs 
and levels processed by experts and scientists of education. The two FL curricula are 
characterized by striking differences regarding their ideological basis, educational 
orientation, language theory and areas of knowledge. Their content, organization and 
objectives differ significantly being influenced and shaped by external basic forces 
mostly related to society, culture, the learning theory, philosophy and the nature of 
knowledge (Zais, 1976).
 What will be especially discussed is the extent to which the two curricula 
represent the ‘culture’ of their society and era made up of different ideas, ideals, 
beliefs, values, assumptions and thus different trends and modes of FL learning. 
Furthermore, there will be a focus on the latest EPS-XG curriculum which is unified for 
all foreign languages and levels in order to draw useful conclusions and implications 
about its current classroom implementation in schools.

Keywords: Curriculum, educational orientation, language theory, multilingualism.

Music Lessons and Cultural Programs for the propagation of 
European Idea

Tzourntou Anastasia, Kotsifakos Dimitrios and Douligeris Christos

During the school years 2012-2013 and 2013-2014 we attended the following 
academic seminars organized by the Department of International and European 

Studies of the University of Piraeus: 
• B.E.S.T. (“Bringing Europe To School Teachers”) (http://www.bestunipi.eu/) and
•  EuropeStARTS (“Europe at Schools through Art and Simulation”) (http://www.

europestarts.eu/). 
 The purpose of these seminars was to initiate a live web exchange of 
thoughts and good practices among teachers and the development of educational 
software which would be suitable for teaching international and European themes 
at Greek primary schools. On the grounds of these seminars, we planned lessons and 
cultural programmes for two primary schools: 117th school of Athens, Attica and 
9th school of Dafni, Attica. In both schools we organized music, cultural events and 
interdisciplinary activities. More specifically, the aim of these programmes was for 
our pupils to: 
• be informed about Europeans themes and European integration, 
• work on projects about European music and realise that Music is a common 

language for the European people, 
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• be familiarized with new technology, the internet and modern European ideas,
• devise organized activities about the participation of Greece in Europe,
• create new instructional and pedagogical material, and
• work as a team on the web in real time exchanging thoughts and good practices 

with students in the European Union.
 We focused on music materials from other Europeans countries. Our pupils 
worked together in groups. We organized Pupil Choirs in both schools.
 The pupils devised the activities by themselves. We realized how to motivate 
children to become interested in important Europeans ideas and cooperate with 
each other and with their parents. Children identified the difference between 
multiculturalism and interculturalism through the field of music and songs. 
 The “Euro School” (http://www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.en.html) 
was the main proposal of the seminars. It is built on a series of educational tools: online 
games, interactive displays, publications and an exhibition. All this information 
familiarizes pupils with the use of computers and information technology and 
communications, and improves and expands their educational activities.
 In this article we present the conclusions of our programmes in the two 
primary schools. Part of this programme was presented at the end of year school 
ceremony. Moreover, children songs from different European countries in their 
original language were presented in the opening concert of the summer activities, the 
“Future Library” event, in the Public Library of Dafni (http://dafnilibrary.blogspot.
gr/2014/05/2014-17-29.html). The feedback elicited from all involved parties about the 
activities was positive.

Keywords: Cultural programs, education, European Union, web, music, primary 
school.

Institutional features of Greek music schools: their importance 
and tracing their congruity with international and European 
agendas for arts education and specifically music

Zepatou Vasiliki

Music Schools in Greece have been established and function according to Law no. 
1824 of 1988, article 16 I. They are public, general education secondary schools 

from year sever to year twelve, whose mission is the preparation and training of young 
people wishing to pursue a music career whilst providing adequate general education 
if they enter another academic or professional domain. Relative educational policies 
are centrally developed by the Ministry of Education and Religious Affairs with the 
Artistic Committee as the official advisory body. Within this framework, each Music 
School develops its own potential as a school community. Contemporaneously, on an 
international and European level, principles and strategies for arts education, and 
specifically music, are set and redefined. 
 This study’s aim is to investigate Music School institutional features, resulting 
from central institutional interventions and school-level initiatives, in order to 
illuminate their importance and to detect congruity between these features and the 
theoretical framework of texts/initiatives developed by important international and 
European bodies on arts education, and specifically music.  The study focuses on the 
European Council of Music’s “Bonn Declaration on Music Education in Europe” (B.D.) 
(2011) which adapts for music education the “Seoul Agenda: Goals for the Development 
of Arts Education” (2010), formulated by the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO).
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 The methodological approach involved elements of qualitative content 
analysis and critical discourse analysis with which a series of sources were 
investigated. These sources pertain to the Music Schools’ pedagogical and functional 
framework and consist of laws, ministerial decisions, the Artistic Committee’s 
minutes, Music Schools’ websites etc. Sources were examined for goals, principles, 
features, processes and activities in which congruity can be traced with the 3 Goals 
and the 22 guiding principles declared in the B.D. 
 Congruity was detected between Music School institutional features and the 
B.D. In accordance with B.D. Goal 1: “Access”, Music Schools, regionally distributed 
throughout the country, provide an enriched form of free music education within the 
context of the public school system. In relation to Goal 2: “Quality”, staff selection is 
conducted according to Presidential Decree 100 of 1997, article 8, requiring specialized 
and increased qualifications. In regards to Goal 3: “Social and Cultural Challenges”, 
we note the study of both western art music and Greek traditional music and the 
cultivation of participatory musical and interdisciplinary art modes of expression, 
through musical ensembles of various musical genres and repertoire from diverse 
musical traditions.
 It can be claimed that Music Schools in Greece exhibit important features that 
are compatible with the Bonn Declaration. This investigation is important because 
exchanges between local educational policies and practices and international and 
European developments can be constructive for education, human potential building 
and social cohesion. The B.D. contains guiding principles around which there can be 
enhancement with further extension of the Music School network and dissemination 
of their educational outcomes, the use of ICT in music teaching and the functioning of 
music classes in primary schools linked with Music Schools. 

Keywords: Music schools, institutional features, bonn declaration.

Application of the educational planning model MRK in formulation 
of new Curricula of the new Greek Vocational High School

Zogopoulos Efstathios, Maragaki Maria

The instructional design is a general term that is used for many processes, but it 
is directly connected with the pedagogical approaches and learning theories. In 

our work the term “instructional design” refers to the systematic process of selecting 
dynamic methodologies and procedures aimed at improving teaching and learning. 
The instructional design methodology determines how organized the whole design 
process and it is based on specific instructional design models, which are derived 
from learning theories. The instructional design models can be used as tools that can 
contribute significantly in the improvement of educational processes and activities. 
They can plan in the long term, in the level of curricula for different levels of education, 
in the medium term, in level of courses, and in the near term, in level of learning and 
educational activities. Regarding in the level of curricula, we analyze the MRK model.
 The purpose of this paper is to investigate the feasibility of the application 
of a specific model of educational planning, MRK model, in the creation, design, 
formulation and development of new Curricula, concerning the courses and lessons of 
the new Greek Vocational High School. This paper summarized the main instructional 
design models, such as the ADDIE model, the Gagné, Wager, Golas and Keller model, 
the model of Dick, Carey and Carey and the model of Smith and Ragan, and analyzed 
step by step the Morrison, Ross and Kemp (MRK) model and how this model can be 
used in new curricula of the new Greek Vocational High School. The MRK model has 
solid foundation for the curricula because the primary stage of development is the 
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recognition of the educational problem which tries to resolve. Morrison, Ross and 
Kemp’s (MRK) complete model of instructional design plan consists of nine elements 
arranged in a circular manner in a form of an oval shape. The elements are:
• Instructional problem identification and goal specifications of an instructional 

course, 
• Examination of learner’s characteristics based on instructional decisions,
• Subject content identification with task analysis related to goals and purposes, 
• Instructional objective specifications, 
• Instructional units in arranged in logical and sequential order for learning, 
• Instructional strategies designed to meet the mastery of lesson objectives,
• Plan and develop instruction, 
• Evaluation instruments for measuring course objectives and
• Resource selection for instruction and learning activities.
 The MRK model, may, taking into account the necessary and the evolving 
dynamic conditions, contribute to the creation and development of new curricula of 
the new Greek Vocational High School. 

Keywords: Instructional design, instructional design models, MRK model curricula 
of the Greek vocational high School.
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Digital game making: a MAGICAL learning experience
Earp Jeffrey

Advocates and practitioners of Game Based Learning the world over are increasing 
turning to game making as a path to learning that’s a “level up” from the simple 

playing of digital games. This workshop will examine the current state of the art in 
the field and present best practices emerging from MAGICAL, a European project 
dedicated to collaborative game making and the affordances this approach offers 
for activating 21st century skills in primary schools. These outcomes are the fruit of 
pilot experiences carried out in a variety of school settings across Europe, including 
primary music classes in Greece.
 Following a short introduction, workshop participants will engage in game 
making first-hand using MAGICAL-developed tools. They’ll have the chance to create 
educational games and to test different ways to implement game-making activities. 
Attention will be focused on deploying the approach in support of curriculum-
specific learning and also for activating key transversal skills such as collaboration, 
creativity and problem solving. Participants should come away with:
• an overview of the theoretical rationale underpinning learning by game making;
• insight into successful pedagogical practices for implementing the approach;
• know-how in using and deploying simple game making tools; 
• useful resources and support for integrating game making in their teaching.
 The workshop will be run by members of the MAGICAL project team.

Keywords: Game making, 21st century skills, collaborative learning.

Arts in education – The use of thinking routines in teaching through 
arts, the case of bullying

Georgopoulou Maria, Boznou Pinelopi and Neofotistou Eleni

A really critical issue in education nowadays is finding teaching methods that 
induce students’ interest and assure better learning results. Modern educational 

research has presented many innovational methods that could scaffold educator’s 
attempt to succeed.
 Our goal in this workshop is to present a teaching method that combines art 
and education. The practical functionality of this approach, which is recommended to 
be implemented after detailed and careful preparation, can create a unique teaching 
and learning reality in our classroom.
 Harvard’s Project Zero programs, Artful Thinking and Visible Thinking, 
are structured educational programs about observing and analyzing artifacts 
through specific procedures, which lead to the development of critical thinking and 
scaffold understanding. These procedures are called ‘thinking routines’ and they are 
considered as the core of the whole process. Using them, several works of art can be 
explored and interpreted in the classroom. Some examples are presented below: 
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Routines, when combined with the documentation of the students’ thinking process, 
help the teacher to observe the classroom’s activities more efficiently, and the students 
to unfold and express their thoughts anytime. The main goal is for the participant to 
become aware of his own thinking process and gradually to be prepared and willing 
to modify or enrich it, so as to scaffold understanding. 
 In order to implement the above techniques in actual teaching circumstances, 
we have chosen to deal with the subject of bullying. According to Olweus, “a person is 
bullyied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on 
the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself 
or herself” (Olweus Bullying Prevention Program). The term “negative actions” refers 
to the actions in which one person causes harm or psychological damage to another 
person in purpose, physically, verbally or in other ways.
 Combining art and education may contribute in engaging the whole classroom 
in the lesson and strengthen understanding. The positive results that this approach 
presents can be documented also bibliographically.
 Arts can launch critical and creative learning and allow us to make 
various social, economic, political, ideological, personal and aesthetic connections 
(Mega, 2011). According to Effland, aesthetic experience offers cognitive flexibility, 
interpretive knowledge, imaginary thinking and cultivates aesthetic literacy. 
Creative art stimulates our senses (Perkins, 1994) and gives the opportunity to explore 
experience not only through personal inquiry but also by acquiring images of art that 
function as associative resources that broadens and deepens comprehension (Broudy, 
1987). Art provides access to different worlds and realities, thinking and imagination 
are activated, while balance between logic and emotions is aimed (Dewey 1934, Eisner 
2000). 

Keywords: Education, art, bullying, visible thinking.

Activity theory and ICT in educational praxis: a webquest 
implementation within the framework of Art History teaching

Kasimatis Katerina, Tsitsou Olga and Natsis Thanos

According to modern educational theories, creative learning requires an active 
participation of learners for being linked to the socio-cultural reality and the 

See-Think-Wonder exploring artifcats that arouse interest

I used to think ... now I think ... how and why our perception changed/
was transformed

What makes you say that? reasoned, explained interpretation

Think-Puzzle-Explore deeper, more detailed analysis

Think-Pair-Share active, participatory explanation 
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creation of a constructive environment, wherein learners, facilitated by their teacher, 
think upon previous experience in order to produce new knowledge. At this point 
a vital role is attributed to the tools interposed between the subject and object of 
activity, as they determine both its targeting and outcome.
 The use of Information and Communications Technology (ICT) through 
the utilization of web 2.0 tools enhances a perspective of knowledge construction 
within a framework of interaction between each learner and the above mentioned 
educational environment as well as other team members, encourages personal 
expression through active involvement in the production of fully original projects, 
nurtures creativity and increases a sense of satisfaction, while supporting the process 
of cognitive conflict.
 Our educational proposal, of the duration of six teaching hours approximately, 
adopts the principles of teamwork learning, and constitutes a webquest aiming to 
approach N. Lytras’ and N. Gyzis’ painting within the framework of Art History 
teaching at Key Stage 5 post-compulsory education (Course: History of Art, Unit: 
Romanticism/Art in Greece).
 This webquest, utilizing ICT (timeline, interactive teaching poster, flash 
cards, comics, avatar, puzzle, video and a slide show presentation with music), aims 
to:
• offer students a view of the romantic era art, make them familiarize with the life 

and work of the above mentioned artists and to enable them to recognize their 
style, their paintings as well as the most significant features of their art 

• make them realize the importance of the internet in elaborating educational 
activities, get to know how to use online sources and, inspired by paintings, 
produce original creations by employing modern technologies 

• cultivate a spirit of constructive cooperation, guide students to the process of 
presentation of their work in public, make them be aware of the unity of artistic 
creation combining painting and other art forms and transform possible students’ 
misconceptions about the inaccessibility of art into true understanding

 The ultimate goal is to create a site that students can present to their classmates 
during a school event, share it with anybody interested in art and deal creatively with 
it by enriching it constantly in order to have a comprehensive study of Gyzis’ and 
Lytras’ painting always available.
 According to B. Dodge a webquest is some kind of exploratory course, where 
all or most information used by students comes from the web. 
 The present webquest:
• helps students develop skills specific to collaborative efforts, as they undertake 

specific roles within each task assigned to the study group they belong to 
• is based upon online educational resources selected by the teacher, which students 

are encouraged to use in order to complete the proposed activities 
 Having completed this webquest, students will be able to:
• work collectively in order to gather information, draw conclusions and create a 

team audiovisual work 
• recognize paintings of Gyzis and Lytras and report their value
• correlate painting with different forms of art
• create audiovisual projects using modern technologies 
• communicate facts, thoughts, conclusions 
• present and support in public their choices and works 
 Our webquest in its final version, including students’ assignments samples, is 
available through the following link: http://webquest-gyzis-lytras.weebly.com/

Keywords: Modern Greek painting, romantic era, N. Lytras, N. Gyzis , webquest.
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Information and communications technology in the service of the 
teacher: finding and arranging music for teaching music ensembles

Kolydas Tassos

Among the biggest challenges for the teacher while teaching music ensembles 
in public music schools, is finding the music that will played by the student 

orchestra. Searching for the compositions, selecting the appropriate arrangement, 
and processing and adapting the part for each student, often require more skills and 
time than other courses on music.
 The aim of the workshop is to present best practices and propose methods 
to the teacher, in order to help find musical material, while saving time and cost. 
Modern technology nowadays provides valuable tools: open source software, ways 
of symbolic representation of music, interfaces between musical applications, the 
Internet, all of which provide solutions to the challenges in education, in a way that 
was unthinkable a few years ago. The music material that will be used comes mainly 
from European classical music and English-language commercial music; the method 
might also be applied to Greek music, with less impressive results however, since 
Greek music is less widespread on the Internet.
 The workshop is related to the teaching of music in schools of primary and 
secondary education and in particular the course “music ensembles” at public music 
schools. There are no hardware requirements for the workshop, since the applications 
are free and available for all operating systems. However, a solid music background is 
obviously required in order to deal with the music score.
 Regarding the methodology, literature from the discipline of Music 
Information Retrieval will be used. Also, criteria for the selection of appropriate 
software will be defined.
 At the end of the workshop there will be time given for discussion, resolving 
queries, clarifications and exchanges of experience.

Keywords: ICT, open source software, sheet music, music ensembles.

Dance and cognitive skills: Development of cognitive skills through 
the teaching of traditional Greek dance

Koutsoumba Maria

It is commonly known that our educational system and the field of education in 
general is orientated towards the development of knowledge and cognitive skills, 

not considering other kinds of skills, such as social or sensory motor skills relevant 
to mental processes. But is it so? Is it, for example, so in the case of the subject of 
traditional Greek dance, which other than a motor sensory skill is also by its nature a 
social skill too? The purpose of this workshop is to investigate the degree to which the 
teaching of social and motor sensory skills such as traditional Greek dance involves, 
requires and develops cognitive skills. For this purpose, the teaching of traditional 
Greek dance is approached according to Heer’s (2012) model for cognitive skills, which 
consists a modification of Bloom’s classic taxonomy of skills in cognitive, emotional 
and psychomotor domains. Specifically, through the presentation of an example of 
traditional Greek dance teaching, is shown that social and sensory motor skills such 
as traditional Greek dance involve, require and develop cognitive skills. Thus, it is 
established that cognitive skills cannot be separated by social or sensory motor skills. 
Therefore, is it time, maybe, for modern educational policy and practice to expand 
its horizons through cultural policies and practices to the benefit of the educational 
community? 

Keywords: Dance, cognitive skills, motor sensory skills, educational policy.
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European Qualifications Framework (EQF) Plus: Creativity 
Techniques and Pedagogical Methodologies for Horizon 2020                      

Lambropoulos Niki

Our world has changed dramatically in the ways we think, work, learn, read, 
communicate, play, have fun or collaborate. The Internet of Things is creating a 

new global network the human perception finds hard to grasp and adjust. Education 
is behind the current transformations the humans and the planet is going through. 
Currently, there are no propositions for reforming our educational policies towards 
the new capabilities needed as well as the lack of previous competencies humans 
have acquired during our evolution. Furthermore, existing working and educational 
models are collapsing and a need to fill the gap is urgent. As such, the core concept 
of this workshop is to identify and employ on our capabilities as already exist in our 
DNA related to the new technologies towards the new skills and competencies needed 
in the 21st century. 
 The main aim of the workshop is to address the new needs in knowledge, 
skills and competencies going beyond the suggestions as proposed in the European 
Qualifications Framework. A second aim is to illuminate the creativity techniques 
and associated pedagogical methodologies as well as their practical implications in 
the current everyday educational practices within the classroom.
 The participants will work in small groups according to their personal 
interests, such as a music team, a writing team, a physics team, a team with diverse 
interests etc. For the creative new behaviours and classrooms to exist, the workshop 
will start with an introduction on the need for radical perception change so to proceed 
to the actual creativity techniques and associated pedagogical methodologies. The 
discussion will be revolved around new ideas and suggestions on the subject. The 
practical implementation is towards broadening our perspective by employing 3 
individual- and 3 team –based creativity techniques working on the new capabilities 
for the 21st century utilising examples from the educational everyday practice. After 
the initial introduction, presentation and implementation, teamwork presentation 
and discussion follow. The last part is producing new ideas and frameworks for new 
educational policies to be published as the workshop results. The workshop ends with 
the final evaluation.
 This is the first presentation for the coming book ‘21st Century Life Long 
Learning. Individual, Team and Social skills and competence-based methodologies’ 
by Niki Lambropoulos and Margarida Romero that will be published in 2015 by Nova 
Publications, New York.

Keywords: European Qualifications Framework (EQF), creativity techniques, new 
abilities, pedagogical methodologies, Horizon 2020.

Using Kinems natural user interaction educationsal games for 
children’s development of first reading and writing skills as well as 
improvement of memory, attention and visual-motor coordination

Retalis Symeon, Siameti Foteini and Kourakli Maria

Kinems is an innovative learning approach for helping children with special 
education needs improve executive functions and cognitive skills such as 

development of phonological awareness, vocabulary and mental calculations, 
attention, visual and auditory memory, eye-hand coordination, ordering and pattern 
recognition, motor planning and execution, through multi-sensory Kinect games. In 
a game-based learning environment with natural user interaction modalities thanks 
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to the Kinect sensor, children play theh educational games with gestures and the body 
movement (without using mouse or keyboard). 
 This approach, aimed at special educators and therapists of elementary 
school children of 4-8 years old. Kinems can help children improve their executive 
functions, such as eye-hand coordination, motor planning and execution, attention, 
concentration and visual memory. Also, improvement of cognitive skills such as 
linguistic and math skills over time can be achieved. 
 Kinems games are fully controlled by the teacher, who sets learning goals, 
adjust the settings of educational games based on these goals and analyzes the child’s 
performance using the automatically stored data at the end of the training session. 
Kinems games have already been used with great success in Greece, the Netherlands, 
France and USA. The goal of this hands-on workshop is the use of Kinems in school 
and therapeutic settings.
 The goals of the teacher training are to make teachers understand:
• the principles of the motion-based learning approach Kinect sensor and the added 

value of the Kinect-based learning games for helping children with learning 
disabilities such as autism

• The design philosophy and the features of the Kinems learning gaming suite, i.e. 
different games, lesson planning, reporting mechanisms

 The teacher training process will contain the following steps:
• A brief presentation of the notion of embodied learning and the various attempts 

worldwide to help children with autism using Kinect-based games
• A live demo and hands-on training with the features of the Kinems learning 

gaming suite
• A hands-on design practice of a learning session with Kinems. The teachers will 

be given a set of learning design cards for each game. Using these cards, teachers 
will work in groups to design a learning session – a lesson plan for a child. Teachers 
will be asked to enact this lesson plan at the Kinems platform

 At the end of the workshop, discussion about the use and integration of 
Kinems platform in the educational practice will be discussed. The main findings of 
the EU project M4ALL (LLP program) that report the way motion-based Kinect games 
can be used for helping elementary school children with special education needs will 
be shown.

Keywords: Kinems software, primary education, special education needs.

Professional development of executives in education: Strategies 
and potentials

Saitis Christos

In this experiential workshop, basic functions of school management will be the main 
point of interest. More specifically, there will be discussed issues about designing-

programming, decision making and problem solving, management-leadership, 
emphasizing on emotional intelligence, communication and conflicts and, ultimatelly, 
control. The originality of this workshop lies in the fact that, through a series of Case-
Studies, the participants will acquire brief information on how they should deal with 
various school problems and how they should communicate with various levels of 
educational hierarchy. The Case-Studies method that we will be using will be no more 
than a bridge of thought between theory and practice.

Keywords: Case-studies, experiential workshop, school management, professional 
development.
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Critical friendships between primary school teachers: Towards a 
continuing professional development

Dania Aspasia and Skolarikou Maria

Within the modern changing world, teachers are required to develop new skills 
and expand or redefine the range of their teaching practices and techniques 

in order to successfully respond to local and national challenges for continuing 
professional development. With the ultimate aim being the improvement of the daily 
teaching practice, professional communities of collaborative practice are developing 
in recent years in all areas of education. These communities use teacher reflection as 
a means to “deprivatize” the teaching practice and thus learn to improve its quality. 
Critical friendships are a special case of professional learning communities. It is 
an inherently collaborative process between two or more teachers who share and 
put under investigation and reflection opinions, theories and values   about how they 
themselves learn and communicate with students, which are the priorities of their 
school, what is the role of teachers and parents.
 The aim of the present research is to present the framework of the 
development of a critical friendship between two primary school teachers: a sixth-
grade teacher and a physical education teacher. The basic purpose was for both 
teachers to identify points of their practices that were open to improvement and to 
contrast each teacher’s personal view of the classroom climate with the real one.
 Each teacher taught three different courses during two consecutive weeks 
(the classroom teacher in her class and the physical education teacher in different 
classes), for which she had prepared daily teaching plans with the subject, the lesson 
objectives, the methods and tools that she would use. For each individual lesson, each 
teacher was evaluated according to predetermined criteria by her colleague, who 
acted as an observer. The observation concerned basic teaching parameters (lesson 
structure, teacher-students interaction, communication of the teaching content), as 
these had been carefully defined by the two colleagues on an observation-evaluation 
form. The observation results were communicated to each teacher within 48 hours, 
and for each separate observation a general report was written.
 The results showed that the presence of a critical friend helped both teachers 
to identify, monitor and evaluate practices which over their years of experience had 
been identified with their professional identity. Through this process both teachers 
improved their ability for reflection on and about action and thus were more able to 
redefine their teaching practice. The greatest benefit was traced on the fact that from 
the position of the critical friend it was easier for each teacher to observe key elements 
that affected the course effectiveness. Elements which during the years of practice 
each teacher had learned to ignore or not to observe.
 If we want schools to play an active role as providers of holistic education 
and social change, teachers should be able to act both as transferors of knowledge 
and as conscious consultants of lifelong learning. Critical friendships, as networks 
of personal and professional development, are an excellent means for achieving this 
goal.

Keywords: Critical friendships, reflection, collaborative learning frameworks, 
primary school teachers.
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Person and group. Experiential training program for teachers, 
aimed at promoting teamwork

Diamanti Chrissanna

This report endeavors to describe in detail an experiential training program 
designed specifically for primary school teachers.

 Its aim is to investigate teamwork dynamics; to grasp the significance of 
the teachers’ inner disposition in the development of teamwork; and tο examine the 
potential for intervention. Our method consists of two parts: the first part deals with 
the theoretical framework, which considers that identity and the person, are not 
immutable entities, but constructs undergoing active and constant change, while the 
redefinition (either reframing or reconstruction) of the self is a decisive process and 
need. (M. Wetherell, 2005) 
 The second part consists of a two-hour experiential workshop, which employs 
selected experiential exercises and activities to make teachers aware of group 
dynamics; to achieve enhanced communication among participants; and to create an 
atmosphere of trust and cooperation within the group. At the same time the group will 
be placed on the borderline between the inside and the outside, the inner sense of self 
along with external action, thus eliciting greater awareness regarding the important 
role of the subject’s inner disposition in creating social relationships, interpersonal 
relationships, and by extension teamwork atmosphere. The overall process highlights 
the significance of awareness as a form of inner intervention aiming to modify inner 
attitudes and outer behaviors. The report elaborates and demonstrates that the 
teacher, by becoming aware of the phenomena arising in groups and observing them, 
and also by becoming aware and observing how she or he is participating in the group 
and influencing the group, then the teacher will be more inclined and able to change 
attitudes, perceptions and behavior within the teacher-student group, to improve the 
functioning of the group and to increase its capacity for self-regulation. Our action 
line in this workshop is twofold: (i) Action and (ii) Observation. The attitudes, beliefs 
and feelings conveyed by each individual into the group shall become the object of 
thorough observation, largely in terms of the influence of those factors upon the 
group. 
 The experiential program was elaborated during training courses in 
Environmental Education Center, in threeworkshops for adult groups that were 
attended by a total of 75 participants, who confirmed the value of the program and 
its appeal to them in the evaluation sheets that they filled, and also in personal 
communications with the instructor coordinating the program.

Keywords: Experiential, awareness, reframing, teamwork.

Degree of Introduction of Learning Management Systems in 
Primary and Secondary Education

Dragogiannis Konstantinos and Papantoni Iliana

The operation of Learning Management Systems appears to be the new trend for 
Primary and Secondary education. An adaption of the Learning Management 

System Claroline, called e-class, has been the Proposal of the Greek School Network.
 The purpose of this study is to contribute to the research on the current situation 
regarding the establishment and operation of the particular Learning Management 
System in Primary and Secondary Education and the intuitive examination of the 
causes of the situation. More specifically, the purpose of this study is the quantitative 
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recording of schools offering at least one online course and the number of online 
courses in every Department of Education and Regional Directorate and, ultimately, 
draws conclusions from these data.
 This work is a case study. Data were collected mainly for quantitative analysis. 
In particular, not only the number of primary and secondary education schools in 
every Department of Education and Regional Directorate operating online courses 
were recorded, but the number of online courses in every Department of Education 
and education level as well.
 From the overall research, it was shown that over the 2013-14 school year 
nationwide, 188 and 5608 online courses were operated in 122 schools of Primary 
Education and 1072 schools of Secondary Education respectively. Regarding Primary 
Education, the Department of Education in Cyclades provides the greatest number of 
schools, namely 24, where online courses are operated, as well as the most increasing 
number of online courses, which amounts to the number of 35, while the Regional 
Directorate of Primary and Secondary Education of South Aegean provides the greatest 
number of schools, namely 28, operating 39 online courses. Regarding Secondary 
Education, the Department of Education in Á  Athens provides the greatest number 
of schools, namely 66, operating online courses, the Secondary Education of Evia the 
largest number of online courses (522 online courses) and the Regional Directorate of 
Primary and Secondary Education in Attica provides the greatest number of schools, 
namely 285, operating 2083 online courses.
 The research findings suggest that a greater number of secondary schools 
provide online courses while the number of these courses is significantly higher than 
the courses offered in Primary Education. Additionally, it appears that the Directorates 
of Education in which the number of online courses is high do not necessarily belong 
to the major urban centers. Thus, the investigation of the causes of the particular 
phenomenon is considered to be of pivotal importance and, by extension, of those 
factors that contribute to its existence. Intuitively, it seems that a cause of failure in 
providing online courses by all schools may be the lack of a learning objects repository 
in Greek, a solution that can be offered by Photodentro (http://photodentro.edu.gr/
lor/).

Keywords: Learning Management System, e-learning, Information and 
Communications Technology, Primary and Secondary Education.

One approach for improving education based on schoology

Kojic Nenad, Tadic Jelena and Savic Ana

Nowadays, as an intermediary in the necessary two-way communication, between 
teachers and students, technology is leading to new aspects of e education. The 

aim of this work is to show that social networks are ideal support to e education in 
terms of achievement positive learning outcomes. They develop critical thinking 
and proactivity of students. We point out that not all social networks are useful for 
improving e learning. We propose the usage of schoology for improving education 
methods. Schoology is not a typical learning management system. It has been made 
to create a redefined e education, in order to increase the overall impact of all 
participants in education. Easy-to-use platform and engagement tools with little 
training can provide teachers to record video lessons, use a third party common core 
applications, and to engage students in exciting knowledge based learning. This paper 
shows the progress that can be made in e education with schoology.

Keywords: Schoology, e education, social network.
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“Niki goes to school”: Use of the online glogster poster for the 
presentation of a cultural program

Kougiourouki Angeliki

In the broader social environment and in the modern school reality today there is 
accumulation of large amounts of information. This information is derived from 

any kind of texts that use language as well as other semiotic means through which 
emerges the term multimodality. It is a presentation format which combines diverse 
semiotic modes, such as the written and spoken language, image, photo, sketch-plan, 
layout, color, font, animation, music, sound, the rhythm and gestures. 
 In the category of multimodal texts fall also the online multimodal posters 
(glogs) which are using the web application GlogsterEdu and enable us to compose 
files containing text, images and sound in an interactive poster. These supernatants 
are developed in the ICT environment and include specially structured text format 
into a “network” of nodes, which are connected together by links.
 One such form of web multimodal poster is the poster designed to present the 
cultural program “Niki goes to school” which was applied during the 2013-14 school 
year in the E2 class of the 1st Model Experimental Primary School in Alexandroupolis. 
The reason for using this multimodal poster was to make it the means of illustrating 
the work of students who utilized to a great extent the ICT.
 Students worked interdisciplinary and transdisciplinary, further exploiting 
new technologies and using online tools, websites and computer programs for the 
completion of their projects. On completing the activities of the project students 
had the opportunity to see their work posted online in the multimodal poster Niki, 
something that particularly excited them.
By identifying Greek antiquities in foreign museums students pondered issues such 
as illicit trade in antiquities, realized the importance of the statue Niki of Samothrace 
through times and interculturally on a local, national and global level and sent their 
own message about the return of the statue.

Keywords: Niki of Samothrace, multimodal texts, GlogsterEdu.

eTwinning: a European educational platform of collaboration

Lianou Kiriaki and Lianou Maria

In this poster, we will mention the wonderful world of eTwinning. It is an educational 
platform of schools in Europe and beyond (including some other countries such as 

Tunisia and Armenia), upon which there are various project of nursery, primary and 
secondary education.
 We aim for more teachers to get to know to the platform and use it in the 
classroom and at school in order to create more integrated and intercultural education 
programs.
 We want to highlight the positive features of the eTwinning platform, through 
the recording and presentation of our personal experience.
 We present the positive aspects that each teacher gets through the collaboration 
of various schools, pedagogical innovation, communication and exchange among 
schools, but also through the use of technology.
 eTwinning is an incredible tool for educators and it is useful everyone to use 
it as an assessment to the developed programs. There are quality labels given both to 
the projects as well as teachers and their students personally (in the poster we will 
post such examples of quality both for the project and for the teacher, for the school to 
which it belongs and the students who participated, which we won).

Keywords: eTwinning, platform, project, quality, collaboration, communication, 
schools.



Abstracts EduPolicies 2014 Abstracts EduPolicies 2014 253

PO
ST
ER
S

PO
ST
ER
S

The role of lifelong education in modern times

Lianou Maria and Lianou Kiriaki

In this era of information and knowledge, the need for knowledge seems more 
urgent than ever. Modern man, in order to meet the increasing demands of our time, 

needs to be equipped with a variety of interrelated skills, which must periodically be 
updated. Lifelong learning is the most appropriate scope for the development of these 
skills.
  Participants will be able:
• to define the notion of ‘lifelong learning’ 
• to define the notion of “continuing education” 
• to distinguish the areas of adult education 
• to be informed for the contemporary ideas for education
 Methodology: Definition of the above notions and highlight of the current 
trends in education, through contemporary literature and original sources.
 Main findings: How useful, important and necessary today is the role of 
lifelong learning.
 Conclusions - discussion: The qualifications a person acquires through 
education for the period during which he/she prepares to join the social role may 
not be enough for all the lifetime. In fact, taking for granted that society is an ever 
evolving organization, these qualifications are sufficient only for the initial period 
of active life. Consequently, the individual is forced to undergo retraining at regular 
periods in the context of lifelong learning in order to update his/her knowledge and 
thereby be able to successfully fulfill the social and economic role. In today’s post-
industrial society of information and knowledge, knowledge is the prime factor 
of production and development. Having the knowledge and using it properly, the 
individual earns remuneration and privileges, which are analogues of the functional 
severity of supplies and of the produced results.

Keywords: Lifelong education, lifelong learning, continuing education, adult 
education.

Culture in Learning: Learning Environment in Post-modernity

Likouropoulou Despoina

Approaching pedagogicall Dewey the educational affairs states that any 
modification of teaching methods and school curricula is a result of changing 

social conditions and with an attempt to treat the needs of the new society formed; 
social transformations affect both the educational process and other require 
adaptation of social developments. 
 The purpose of developmental education in Endangering Society -which is 
not simply a continuation of the preceding conditions, but developed as a system that 
exceeds the experience of modernity and creates new conditions- arising from the 
needs of social development, including, in particular, the cultural pluralism in the 
composition of communities, is the redefinition of school in order to contribute to 
the empowerment children as citizens to respond to these needs by promoting the 
development of communicative practices, social skills and giving to the education 
criteria culture and values, extended learning processes areas of culture and society. 
 In this paper an attempt is made after entering the modern educational 
environment, to submit the key findings relating to the compelling need for inclusion 
of culture in the learning and teaching process, findings that emerge from empirical 
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“action research” I have prepared for many years as process case study in different 
types of schools and regions of Greece, the scope of the classroom, which seems to 
indicate the central dual function of culture in education at post-modernity: on the 
one hand the need for learning processes that create social representations that 
foster global citizenship identity ie educate cultural model citizen, either through the 
operation of alternative learning methods or through the involvement of culture in 
learning content, and on the other hand, how the involvement of elements of culture, 
music, dance, theater, visual arts, museum art, affects as a way achievement the 
learning in all subject areas of the educational process.

Keywords: Culture, post-modernity, learning environment, education.

Raising student awareness on the concept of internet identity: 
A didactic approach applicable to Experiential Actions and 
Research

Makris Ioannis and Macri Dimitra
 

Designing a seminar with a view to training adolescents in making conscious 
decisions on the Internet that will, in turn, lead those adolescents to consciously 

shaping their internet identity constitutes a key prerequisite of and priority for 
computer literacy. 
 Our methodological framework entails designing multi-level interventions 
that will allow today’s students to: (i) grasp the impact their online posts have on 
others as well as themselves; (ii) explore the rules, codes, and standards that surround 
the use of social networks; (iii) build their own digital identity; and (iv) heighten their 
awareness on what the digital “right to be forgotten” means and whether it exists. In 
order to accomplish our goal we will be focusing on internet identity (Abrieux, 2012). 
We will also be following the trails of an ordinary day spent online through digital 
activity seminars such as things we post (i.e. Flickr, YouTube etc.), do (i.e. LinkedIn 
etc.), purchase (i.e. eBay, Amazon.com etc.), and learn/discover (i.e. Yahoo Answers, 
Wikipedia etc.). Additionally, we will be examining other online trails such as those 
of an e-card, e-ticket (transport), mobile phone, and emails, together with certain 
avatars that may relate to us. Last, digital strategies (Alloing, 2013) will be studied 
such as the strategy involving maintaining a double Facebook profile on individuals 
18-25 years of age. 

Keywords: Internet identity, training seminar, digital strategy.

Teaching approaches and pedagogical methods on the school 
subject of Home Economics

Morfa Helen

Home Economics enables the family, either as an individual unit or as a social 
institution, to build and maintain action systems which lead to the maturity of the 

individual, to creative critical thinking, to setting social goals and to finding ways and 
means of achieving them, in accordance with the Home of Economics Identification 
Conference, while according to its modern definition, as accepted by the International 
Federation of Home Economics, it is described as the science and technique that 
connects family with progress.
 In other words, home economics is an applied science the focus of which 
is the family and anything that concerns the family with a view to improving the 
quality of life. It is a timeless science, whose value becomes more evident in periods 
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of crisis - economic, political, social, ethical, environmental, etc. The above shows the 
necessity of including Home Economics in education, as a basic and primary course 
which, combined with other subjects, will support the family, the school and the 
local community, through new concerns and approaches. Therefore, the aim of this 
presentation is to give prominence to a new viewpoint of Home Economics through 
the prism of the systemic perspective of reality.
 As a subject of special nature, Home Economics proposes the pedagogical 
model, whose base is student-centered education, promotes the active participation of 
students and connects their knowledge to their interests. It helps in taking initiatives, 
in the creation of working groups, in social interaction and, most importantly, it 
engages the family itself by nurturing values of cooperation and association of the 
school with the local community, with the teacher being the main mediator. All these 
are applicable through the systemic approach to the subject of Home Economics in 
both its hard and soft form, on the level of both the curriculum and the organisation 
of the lesson plan. This is why this paper uses methodological models of systemic 
thinking, deepening into the object of Home Economics: the family.
 Analysing and resolving family issues becomes attainable with modern 
teaching methods. Dominant remains the interdisciplinary approach, which lays the 
base on which the students’ knowledge and experiences will be built. The complexity 
of family issues requires an interdisciplinary and holistic approach on the level of 
noticing and recording them for further processing. Interpersonal relations and 
socioeconomic problems are integrated as a whole with the systemic approach, and 
fertile conclusions are drawn through critical thinking.
 As family issues are not susceptible of one-dimensional solutions, what 
is required is collaborative and experiential learning which are adopted by the 
Project method, while at the same time the teacher plays the role of a mediator in the 
organisation of working groups and in the knowledge by giving students initiative 
for self acting. The lesson becomes their own issue since the students themselves 
plan what they want to do, learn and achieve and through research and experience 
knowledge becomes easy to gain. Playing a new role, different from the traditional one, 
the teacher creates a spirit of trust and cooperativeness among the group members 
and calms conflicts if they occur. Finally, as a professional teacher he/she acquires 
knowledge and experience on the function of groups and uses a variety of techniques 
in his/her teaching, in order to self-improve professionally.

Keywords: Home economics, systemic thinking, teaching approaches, project.

The use of social networks for e-learning improvement

Pavlovic Milan, Vugdelija Natalija and Radica Kojic

One of the most advanced current technologies that is increasingly used in e 
education, is social networking. We want to point out that e learning platforms 

tend to be closed and inflexible for users. Its use is limited to the settings defined 
by the administrator. The role of the student is passive. Passing a content often does 
not provide consulting teachers in response to the materials under study. This leads 
to the creation of an environment, which is not interesting for students. Important 
characteristics of online social networks, such as content sharing, collaboration and 
criticism catalyze the formation of active and stimulated environment for students. 
Our research is held, through an experiment at ICT College, in order to define main 
social networks that can be used for e learning improvement, and to show that social 
media tools (wikis, blogs, video sharing, image, video meetings and video conferences) 
are powerful tools that can be used instead of classic e learning platforms.

Keywords: Social networks, e learning, innovations.
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The effects of students’ low school satisfaction from school

Petropoulos Fotios and Gallou Georgia

Student satisfaction from school reflects immediate emotional reactions, such as 
happiness, joy and a sense of wellbeing of school life. Τhe student’s dislike for school 

is related to dissatisfaction of the school environment, interpersonal relationships 
between students or between students and teachers, the lessons, the social life of the 
school and the education system in general.
 Aim: The purpose of this paper is to examine the factors that associated with 
poor school satisfaction of students and indicates the major impact.
 Methodology: Sample of the study was the students of the Lyceum of our 
country. The total number of students in the sample who were enrolled in the Class B 
of daily public high schools in our country was 2534 students. We sent a questionnaire, 
in purpose to establish the low aschool satisfaction of students for the school, to check 
how students feel in school, if they feel good, if they are happy when they are on school, 
if they feel indifference, frustration, resentment, and what are their relationships 
with their peers, and then record the results in school life of students. 
 Main findings: It was observed that students have poor school satisfaction. 
There is a statistically significant difference between boys and girls regarding their 
opinion about the school. There is also no statistically significant difference between 
students with Greek or other nationality regarding the existence and manifestation 
of low school satisfaction. The low school satisfaction does not depend on the country 
of origin of each student. The attitude toward the school seems to be more negative 
in the large urban centers compared to suburban and rural areas. Students of urban 
centers are the ones who mostly say they do not like school and they find it boring.
 It was found that students often feel tired for starting school and often absent 
from school. They think that school is boring and uninteresting place, often they feel 
oppressed by the obligations of the school’s homework, not involved in the decision-
making process nor the formation of a school regulation and caused intentional 
damage to school environment.
 A considerable number of research data confirms that the organization, 
tactics and practices of each school significantly affect the behavior of children. 
Empirical research has demonstrated the important link between school factors, such 
as positive school climate, the code of discipline, justice and security actions. 
 Conclusions - discussion: The school must support the student against any 
derived alienating pressures through the development of personal and community life 
of the school, through the provision of specific information aimed at theoretical and 
moral equipment of the new man. The person-centered approach in the educational 
process is the hope for an effective school with high acceptance rates and student 
satisfaction and small dropout rates.

Keywords: Low school satisfaction, alienation from schooling, personal centered 
school.

The digital literacy portfolio of students

Slavkovic Nikola and Savic Ana

Most of the students and pupils in Europe belong to a category of digital natives. 
Digital natives are highly connected, want quick access to information, 

want customization, are able to process parallel sources of information, and have 
never experienced a ‘pre-digital’ world. With the change of global network access, 
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mobile devices became one of the most frequent ways by which students are using 
broadband and other services for developing the self education process. Our research 
is held in order to understand the ways that different portoflio of mobile applications 
is making an impact to the digital native education activity in Serbia, with possible 
activities that can be held by professors in order to increase an interest of students. 
Since we all work in internet environments, we have to conduct new radical ways 
of communicating, representing and constituting knowledge to students. This paper 
introduces new ways that mobile devices can be used in e learning by digital native 
students.

Keywords: Digital literacy, students, mobile devices.

Research on the profile of transformational leadership

Stampoulili Zoe

In the 21st century, school leaders have realized that adapting an administrative 
philosophy based on a directed course of action is not efficient. Using mainly a 

participatory model of administration, a modern school leader wishes to create a 
liberal and progressive school by applying shared leadership. The school principal 
distributes roles and requests everyone to involve actively. At the same time, by 
providing individual support to the teaching staff and creating common goals and 
vision, a common school culture is promoted and the teachers are endorsed to play a 
leading role. In that way, educators and subordinates are turned into leaders (Burns, 
1985). A predominant feature of transformational leadership is the interaction of 
leaders with their subordinates. In that way, the teachers enhance their creativity and 
motivation to organization, redirect their objectives and renew their commitment 
to their common goal (Burns, 1978). Considering the aforementioned theoretical 
framework and understanding how important the role of a school principal is, a 
research was conducted to describe the profile of a modern school leader.
The aim of the research was to examine the opinion of secondary school teachers 
about the extent to which the transformational leadership was applied in their school. 
The research posed the following question: What is the profile of a transformational 
leader?
 The research was conducted in March, 2013, using as sample a randomly 
selected secondary school in Attica, namely, a high school in Western Athens. Data 
was collected with the help of a Ken Leithwood ś questionnaire, consisting of 20 
questions in Likert scale, divided into four factors (Establishment of direction, staff 
development, staff reconstruction and teaching improvement) and an average for 
each factor was calculated. The 39 teachers of this school who were sampled were 
given a questionnaire, pointing out that it would be absolutely anonymous. It was 
filled out by fewer than half of them, a total of 18 teachers.
 According to the results of the research, the factor of establishing direction 
received the highest grade. A proportion of the educators believe that the school 
principal works towards the establishment of direction for the school and the creation 
of a vision. To a sufficient degree, they believe that they are helped and supported 
by the principal, who encourages cooperation, thus reconstructing the school unit. 
However, the principal administers the program to a small degree, and as a result the 
factor of improvement received the lowest grade.
 In conclusion, the better the transitional leader applies the four factors, the 
more the involvement of the teachers will be increased, transforming them from 
followers to leaders. That does not mean that the school principal will be of no use 
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and his role will be abolished. On the contrary, he coordinates the school community 
and the multiple sources of leadership that are created without being in the margin or 
in excess (Harris, 2008).

Keywords: Transformational leadership, research, Ken Leithwood ś questionnaire.

The Utilization of School websites of TEE Special Education as a 
supplementary tool for upgrading the educational project of the 
school unit

Vasilopanagou Anastasia and Katsandri Catherine

In the dynamic and constantly changing environment of the Information Society, 
the modern school as a living organism is called to assimilate the technological 

development; to prepare the students for their inclusion in this environment, to 
motivate them in order to acquire digital literacy skills but also as a school unit has 
to correspond in the requirements of internal evaluation. Therefore, the use of the 
services offered by Information and Communication Technologies (ICT) at the school 
level is vital both to facilitate and enhance the quality of the educational work and 
also the efficiency and effectiveness of administrative work. The School Website 
(SW) constitutes fundamental means in achieving the above goals. In this study are 
evaluated on a pilot basis the school websites of Vocational Special Schools A’ level 
concerning their quality.
 The purpose of this approach is the qualitative improvement of educational 
work in special schools, the facilitating of the educational work concerning the self-
assessment of the school and also its promotion, using as tool the SW.
 The framework of assessment of SW (School Websites) is formed by existing 
graduated evaluating quality criteria (rubrics), after the completion of the study of 
the corresponding Greek and foreign articles. The scales were selected, modified 
and enriched by including into the components of the quality criteria, the individual 
elements of the thematic framework of EEP (School Self/Internal Evaluation), as they 
are presented in detail in the literature. 
 The results show that the quality of SW is satisfactory, but the total effort is at 
an early stage therefore the research contained indicative proposals for improvement. 
The increasing needs of the school community of Special Education require full and 
organized utilization of SW.
 However, future research should take into account factors that might affect 
the quality of SW as the number of permanent teachers of the school unit and their 
limited time, the available resources, the lack of human resources specialized in 
the management and maintenance ICT in schools, since the SW’s development, and 
management are left in care of the teacher’s individual responsibility.

Keywords: School websites, secondary special vocational education, evaluation of 
educational work.

Self-assessment of the work of the school unit: a step towards 
improvement or a slide back to bureaucratic practices? 

Vozaitis Georgios

One of the persistent features of the Greek educational system over the past years is 
the lack of assessment of infrastructures, services and procedures. Most possibly 
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the only exception is the assessment of some cases of individual staffing the education 
system. Starting from the school year 2013-2014, the self-assessment of the work of 
a school unit is introduced as an institution, with the aim to develop a culture of 
self-assessment and to establish relations of collaboration and of trust to the said 
institution.
 The paper aims to review the policy followed by the Ministry of Education 
with regard to the implementation of the institution of self-assessment of the school 
unit during the current school year, through the analysis of the relevant circulars 
issued on the issue in question and to depict the impact in the educational community.
 Content analysis is used as methodology tool.
 The analysis of the relevant regulatory circulars issued by the Ministry but 
also of the practices adopted, revealed inherent inflexibility, omissions, delays and 
changes in the policy applied that, apart from other impacts, they troubled or divided 
the educational community.
 Therefore, the relevant procedure of self-assessment of the school unit does 
not seem to have achieved its primary objective, but rather ultimately was drifted – 
through the chain reactions it caused – into a typical, uninspired practice that can be 
compared to the administrative work of the school unit.

Keywords: Self-assessment, school unit, Ministry of Education, educational policy.
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Round Table: Applications of Technology in Music 
Education

Applications of digital technology in the music classroom: 
from e-books to tablets

Smaragda Chrysostomou
Associate Professor of Music Pedagogy and Didactics Faculty of Music Studies
National and Kapodistrian University of Athens

With the latest reform in education, namely the ‘New School’, an attempt is made by 
the Ministry of Education to enhance the use and access of digital technologies in 

all schools around the country. The digitally enriched textbooks accessible freely and 
the use of smart-boards in all secondary education schools were the beginning. What 
are the difficulties and opportunities for today’s music educator in Greece for using 
these technologies? What are the applications of technology via smart-boards, internet, 
tablets, iPads, etc. in Greek schools? Music educators from primary and secondary 
education will present examples and applications of digital technology from their own 
classrooms.

Keywords: New School, digital technology, smart-boards.

Indicative proposals for the implementation of digital technology by 
the specialist music teacher in primary education in the context of 
the “New School”

Chrisanthi Zepatou
Music Teacher 1st Experimental Primary School of the University of Athens (Marasleio)
 

The presence of music in our era affects every facet of people’s everyday life. The 
rapid advances of the potential of Information and Communication Technology 

(ICT) and the development of music technology enable children and young people to 
have direct access to music and involvement with music.
 However, plain familiarization with music through the manifold possibilities 
of the use of digital musical content and techniques is not, and must not be considered 
as, identical to music education, as it should be delivered to pupils through school 
education. 
 In the “New School” Music Curriculum, it is noted that the use of ICT is in the 
context of serving the goals of the music lesson and utilizing pedagogical approaches 
that promote critical thinking, analytical and creative thinking, collaborative 
learning, self-motivation, initiative undertaking, exploration and experimentation.
 The indicative teaching plans that are proposed, are aimed at the primary 
school music specialist teacher and they utilize for the lesson objectives the interactive 
official school text books for music, specialized music education software, the internet, 
interactive whiteboards and tablets in the school ICT lab. 

Keywords: ICT, music technology, New School.
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Walking the creative world of Junior High School media-enriched 
music textbooks

Elissavet Perakaki (Phd)
Music Educator in Secondary Education

In the framework of new music curriculum in Greece (2010), “Digital School” aims to 
provide to music teachers the appropriate educational material in order to integrate 

ICT in their lessons. The enrichment of digital material in the electronic version (pdf) 
of the music textbooks in Junior High School give many opportunities to both side: 
music educators to differentiate and enrich their teaching techniques and students to 
expand their involvement with music outside the classroom. The current applications 
in Greece and Cyprus focus on students’ active participation and motivation and 
emphasize on connection between school environment with students’ daily lives, 
as well. However, is the music educator ready to incorporate the media-enriched 
textbooks into daily teaching procedure? How can he build the bridge between the 
older way of teaching, which he knows and feels safe, and the new one? The suggested 
lesson plans, applied in the classroom, aspire to help the music teacher walk into the 
rich provided digital educational material safely.

Keywords: Digital material, lesson plans, junior highschool.

Music Technology Workshop: Ensemble playing with musical 
instruments of the piece Malageña (Musica Poetica) by C. ORFF 
and the use of Audacity 2.0.5 software for multichannel sound 
recording and editing

Theodoros Korakas
Music Teacher in Primary Education

Music ensemble playing confers special attention to the importance of active musical 
experience as a means of developing musicality and musical comprehension. In 

the course of the musical interpretation in class, the learners execute compositions 
individually or in groups using their body or musical instruments whereby they 
cultivate the skills of control over the produced sound as well as those of rendition / 
interpretation of various music genres and styles (in this case, Spanish music) with 
great emphasis on delight.
 The learning processes concerning the techniques of sound recording and 
editing promote creativity and underpin blended collaborative learning, learner 
autonomy, initiative, exploration and experimentation. The introduction of learners 
to applied technologies is within the framework of the relevant literacy while the 
knowledge and application of multimedia constitutes an affirmed asset in the future 
development of learners in the fields of art and science.

Keywords: Sound recording techniques, sound editing, applied technology.

Musical games in the digital world

Lilly Kotsira
Music Teacher in Primary Education
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iPads and tablets are two of the latest tools of the technological equipment that have 
entered everyday life of all age groups. As for elementary school students, they 
usually represent nothing more than… mobile, upgraded game machines. Therefore, 
the current study aims to examine their possible use in the music lessons in school 
context. Specifically, the areas of interest are the following:
• Suitable software
• Connection of the these tools with school curriculum
• Coherent and productive relationship between “old” and “new” educational 

means
• The “innovative” feeling of the classroom culture, through the usage of technology.

Keywords: Technology and music education, media-enriched music textbooks, 
Audacity 2.0.5, education and tablets/iPads, learning by doing.

Round Table: Professional Ethics in Education

From Philosophy of Education to Professional Ethics in Education 
and vice versa: an impossible way? 

Theodoropoulos Helena

The philosophical way to understand professional ethics consists in a critical, 
meticulous, tireless and complex questioning about the ethical constitution and 

perplexities of educational situations, acts and decisions. This very way forms also 
a commentary to the applied nature of professional ethics and reveals the possible 
inner conflict between philosophy and professional ethics as a conflict between 
the open and the closed. Given that educational field is fundamentally crossed 
by ethical worry (or inversely that ethical worry defines the educational field), 
the position of philosophical analysis is one of interruption and reorganization of 
certainties and doubts, of profound excavation of installed conceptions about moral, 
profession, practice, praxis, education and their multiple combinations. In that sense, 
professional ethics could not be either a specific well restricted local place for the 
description of specific local problems which are meant to be resolved in a specific way 
or an emphatic way to stress upon the necessity and urgency of solution or an index 
of problems clearly associated to clear solutions conforming to an “ought” or rational 
philosophy. 
 It is important to philosophically examine on a ethical level the sense of the 
end and of the solution themselves by organizing the map of possible conflicts, leaks, 
imbalances and ambiguities and by indicating that the problems often are situated 
at the very heart of that which constitutes the profession itself and its ethical nature. 
Ethical problems are rather inescapable and their inclusion in the field of professional 
ethics does not mean that they ought to be necessarily dissolved or disappear behind 
a simulation of resolution. Philosophy is a way to stare in the face the inescapable, the 
unfinished and the non finito which morally means accept the risk and irony of live 
humanly. 
 In this dilemmatic chora of ethics, profession creates a paradox – but also, in 
the closed space of profession, ethics creates an openness.

Keywords: Ethics of education, Philosophy of education, dilemmatization, praxis.
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A model of professional ethics in the teaching profession based on 
its core values

Jutras France

Often defined as a self-regulatory process of professional conduct, professional 
ethics is required when relationships with others occupy a central place in the 

professional work. In this respect, the practice of medicine readily comes to mind as 
the patient must trust the doctor and rely on his or her knowledge and competence 
in order to be treated correctly and respectfully, from the diagnosis to the treatment 
and the assessment of its effect. In education, teachers at all levels of the school system 
are increasingly required to show ethical concerns, to be aware of codes of ethics 
related to their profession, and to behave accordingly, showing both high professional 
standards and empathy.
 The aims of this study are to clarify the different values associated with the 
professional ethics in the teaching profession and build an integrated model based on 
the core values of the profession.
 A review of the literature on ethics in the teaching field has been made 
through the following databases: ERIC, Psycinfo, Socionet, CAIRN, ProQuest and 
Google Scholar. It has yielded reference books, conceptual and empirical studies, 
research reports, and official documentation from professional associations, and 
governmental and non-governmental organizations. A qualitative analysis was 
made in order to put forward the values, as essential and substantive components of 
professional ethics in the teaching profession, and existing models in order to create 
an integrated model of professional ethics.
 The content analysis shows that there are a number of professional values 
widely accepted in the teaching field and education such as respect, honesty, integrity, 
justice, equity, and altruism. These are all part of professional ethics and can be 
considered as components to build a model that places professionalism in its center. 
The integrated model of professional ethics in the teaching profession built from these 
values is presented and discussed in the light of other existing models in the field of 
professional ethics.
 The model constructed from the integration of the essential values of the 
teaching profession gives a full overview of professional ethics specific to the field. It 
may be used in the training of pre-service teachers and continuous education aimed 
at professional development. Thus it may be meaningful to sustain the development 
of professional ethics rooted in psychological and social dimensions, and not only on 
justice and philosophical principles.

Keywords: teaching profession, professional ethics, values, model.

Τhe challenges of the construction of professional ethics in 
education and training

Didier Moreau

The occupations which have to contribute to the education and to favor the training 
(formation) of others have a particular ethical status which cannot be considered 

as a simple care or a pure institutional and legal responsibility towards others. 
That is why surrounding areas of the ethics teaching as are: a case law activity, or a 
sociological habit appropriate to a corporate association, give no satisfaction. 
 Having called back how the education is, before anything else, a philosophic 
act, we shall show that (it) possesses the structure which makes possible an ethical 
autotraining of the educators and trainers. 
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 We shall highlight the stakes in this construction, from the point of view of 
the emancipation by a long-life education, directed to a politics of ourselves.

Keywords: Ethics of education, Philosophy of education, Long-life education, 
Genesis of the ethical subject.

Professional Ethics; Dilemmatization and Innovation

Adalberto Dias de Carvalho

It is essential that professional ethics should be considered from a philosophical 
perspective to highlight the spaces of indecision that run across the educational 

activity. Ethics should provide the educator with capabilities of problematization 
and of dilemmatization: while instruments that will allow him to make ethics not a 
repository of rules to enforce and manage routine but rather a vehicle to constructively 
cope with deadlocks, events, surprises and conflicts. An ethics for innovation...

Keywords: professional ethics, problematization, innovation.
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PRE CONFERENCE EVENTS



Abstracts EduPolicies 2014 270

1st PRE CONFERENCE EVENT – May 3, 2014, Nea Hili

From the design of educational policy to applied pedagogics: the 
Music of Action for Education
School of Education Science, Democritus University of Thrace

ORAL PRESENTATIONS 

Art as experiential teaching in minority school
Georgia Soumara

Music Schools in Greek educational system. Their contribution and 
potential in the spiritual and mental development of youngsters 
and the completion of their personalities

Evaggelos Karafilidis and Maria - Iosifina Kakavelaki

Development of proffesional culture for educators and music 
educators. A critical approach

Maria Argyriou

WORKSHOPS

The teaching of various music styles through active music 
listening

Evaggelia Kopsalidou

Have you ever created a “magic” formula of rhythmic values accompanied by music 
by troubadours of the Middle Ages? Have you danced Pachelbel’s “Canon” or one 

of Händel’s minuets? Have you sung one of Bach’s fugues? “Swam” in Saint-Saëns’ 
“Aquarium”? Destroyed your toys in Ravel’s “The Child and the Spells” or became 
swans in Hatzidakis’ “Birds”? 

The use of electronic applications in the act of music: Proposals for 
the feedback of the teacher’s e-portfolio.

Nikos Papathanasiou – Giorgos Sitotis

Musyc: A world where every touch becomes one more stone in the building of music. 
Can music be practically taught through playing? Acoustic ecology, soundscapes, 

sound-stories, tonal height, musical rhythm, improvisation, sound recording, song, 
image and video will be interlinked during this workshop. All of the above will 
become part of the teacher’s e-portfolio with examples and lots of music.
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From the book to the screen: Creative use of digital material in 
music education.

Elissavet Perakaki

Even though technology has become an integral part of our everyday lives in the 
last decade, it has not been incorporated into teaching, and especially music, to 

the degree its rapid evolution calls for. On the other hand, the digital educational 
material freely offered online is diverse, readily accessible and able to fulfil the 
needs of music teachers and students of every age. We often wonder, is it possible 
to bridge digital and creative in the classroom, as the art of Music commands? The 
answer will be given through theory and play. 

2nd PRE CONFERENCE EVENT – June 22, 2014, Rhodes

Don’t live without music: Practice in Education. Design - Educational 
Material - Method.
Department of Preschool Education Sciences and Educational 
Design, University of the Aegean

“The free music play in kindergarten and the first classes of primary 
school: a dangerous educational experiment with… unpredictable 
consequences or a safe journey toward musical education?”

Magaliou Maria

Modern research gives prominence to free music play as an essential part of 
children’s music education during preschool and primary education. Free music 

activities in an appropriate environment provide an ideal context for exploration and 
experimentation with music sounds, for the consolidation of musical notions, familiar 
to the children from structured group music activities, as well as the musical and social 
interaction in small groups. However, free music activities are as a rule absent from 
kindergarten, as well as from the Music lessons in Primary School, as most teachers 
feel insecure incorporating them to their everyday educational practice. What are the 
requirements for successfully incorporating free music play to educational practice? 
What can relevant research teach us? How important is the part of the teacher?

Music of the language and language of the music 

Elissavet Perakaki

What happens when a syllable becomes a rhythm and a rhythm a syllable? 
Where does rhythm hide in a song and how is a composition born? Can the 

connection between music and language be taught? In what way is the language of 
music being experienced? Language and music have been interrelated from ancient 
times until today. Game songs and songs are typical examples of this relation. The 
workshop’s purpose is for the role of music in language and of language in music to 
become understood, through song, playing musical instruments, rhythmic games and 
composition. The answers… At the workshop, playing and dancing.



Abstracts EduPolicies 2014 Abstracts EduPolicies 2014 272

Enriching a teacher’s e-portfolio – the importance of electronic 
applications – practical examples

Nikos Papathanasiou and Giorgos Sitotis

How can we interlard our e-portfolio with the press of a button? A workshop 
with technological developments, which facilitate any kind of teaching, with 

multimedia applications and interactive games. In a music lesson, we create 
orchestras, we improvise, we play musical instruments, we sing, we tell sound-stories 
and we draw music. All of the above fit in the teacher’s bag with the use of e-tips 
which help us drop the students’ productions to our e-portfolio with the press of a 
button. Accompany your participation in the workshop by bringing along your iPad, 
smartphone or laptop.

agos! Creating an interactive digital video game in class (http://
www.magical-project.net/)

Maria Argiriou

How can learning be achieved in unconventional environments, as opposed to the 
conventional environment of the classroom, in order to promote the educational 

act beyond predefined and stereotypic boundaries? The popularity of video games, 
especially among younger ages, makes them ideal for educational use. As a result, 
we have the development of games like MAGOS even by younger users, even though 
entertainment is their primary incentive. Let’s discover in action how a digital playful 
learning environment is designed.
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FESTIVAL

CHILDREN’S CHOIR OF THE LAMPIRI SCHOOLS AND CONSERVATOIR
The children’s choir of the “LAMPIRI SCHOOLS” began its appearances since 
the school’s foundation. The choir’s children, with utter respect to the supreme 
instrument called voice and with slow steady steps, have achieved a successful course 
with appearances in various events. Since 2008, it is taught and directed by the music 
teacher Vanna Mantzavinou.

CODALY CONSERVATORY’S CHILDREN’S CHOIR
 Founded in 1990 by Mihalis Patseas. Performed at the Athens Concert Hall, at Athens 
Festival, collaborated with the Greek National Opera, as well as the National Theatre 
of Greece, the National Theater of Northern Greece and the Theatro Technis. It has 
a diverse activity in Greece and abroad (Hungary, Germany etc.).  The orchestra is 
directed since its creation by conductor Mihalis Patseas.
 
CHILDREN – YOUTH VOCAL ENSEMBLE “ARTWORKS”
The “Children-Youth Vocal Ensemble Artworks” was created in the January of 2013 
and operates under the auspices of the music company Kallitexnimata. It consists of 
children and youngsters 6 to 20 years old, who are taught choral singing according to 
the principles of Kodaly and Orff music education methods. Purpose of the ensemble 
is to promote quality polyphonic choral music. The ensemble is taught and directed 
by Maria Mihalopoulou.

PIANO RECITAL WITH APOSTOLOS DARLAS
Apostolos Darlas was born in Athens in 1972. He studied at the Greek National 
Conservatory (piano, harmony, counterpoint, and fugue diplomas); conducting and 
composition (awarded with the Golden Medal) with Pr. Theodore Antoniou. As a 
pianist he has performed in concerts both as a soloist and as part of ensembles. He 
teaches piano at the Music School of Ilion and he is a member of the Greek Composers’ 
Union, of which he was elected curator for 2013-2015.

GRADUATE CHOIR OF PALLINI MUSIC SCHOOL
 The Graduate Choir of Pallini Music School was founded in February of 2013 and 
consists of almost 50 members. The choir’s purpose is to continue the work of Pallini 
Music School and keep graduates in contact with the world of Music. The choir is 
directed by conductor Faidra Giannelou.

ILION MUSIC SHOOL’S SYMPHONY ORCHESTRA
The orchestra is directed by Giannis Pantazatos, permanent teacher at Ilion Music 
School. The orchestra has participated in many concerts and collaborated with 
various institutions and orchestras, presenting great works of symphonic music. 
The symphony orchestra, along with the school’s folk orchestra, mixed choirs and 
soloists, presented “Axion Esti”, a work of poetry by Odysseus Elytis with music by 
Mikis Theodorakis.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014
9:30- 
10:30

Moneftsi  Anna,  Couvreur Laurence & 
Georgiadis Michail: 
technologies and motivation for learning in 
secondary education: case study of an 
eTwinning partnership
George Potamias & Nazime Tuncay:
Distance  Administrators Attitude towards 
the Implementation of digital games as 
educational administration tool in Greece, 
Cyprus and Turkey
Sakellariou Panagiota:
school management on Greek secondary 
school teachers’ job satisfaction and 
organizational commitment
Tzotzou Maria:
Analysis of two FL Curricula: the EPS-XG 
Curriculum VS the 1977 Curriculum

10:30 - 
11:30

Βαϊνά
Καραφύλλης
μαθήματος
εκπαίδευση
απόψεις
Παιδαγωγών
Μπαρμπάκη
στόχοι
σχολεία
Μάρω
Προγράμματα
Μουσική

11:30 - 
12:00

12:00 - 
13:00

13:00- 
14:00 
(Poster 

Hall)

Kojic Nenad, Tadic Jelena & Savic Ana:
Pavlovic Milan, Vugdelija Natalija & Radica Kojic:
Slavkovic Nikola & Savic Ana:
Βασιλοπανάγου
αναβάθμιση
Βοζαΐτης
πρακτική
Δανιά
Διαμαντή
Δραγογιάννης
Κουγιουρούκη
Λιανού
Λιανού
Λυκουροπούλου
Μακρής
Δράσεις
Μόρφα
Πετρόπουλος
Σταμπουλίλη

14:00 - 
15:00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014

15:00 –
17:00 Εγγραφές

17:00 - 
17.30

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
Χαιρετισμοί:  

Ιωάννης Χρυσουλάκης, Ομ. Καθηγητής, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Κώστας Ρόντος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεώργιος Τύπας, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

ΑΣΠΑΙΤΕ

Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου


Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου:   
 Δημήτριος Γκίνης, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

                   

17:30 - 
19.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Εκπαιδευτικές Πολιτικές στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό περιβάλλον:  

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα 
Κουμέντος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος ΙΕΠ  

Κρασσάς Στέλιος, Σχολικός Σύμβουλος, τ.Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων  
Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος, τ.Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, μέλος ΔΣ ΙΕΠ 

Με τη συμμετοχή φορέων: ΙΕΠ, Περιφερειακή Δ.νση Αττικής, ΕΚΔΑ, ΑΔΙΠΠΔΕ-ΥΠΑΙΘ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ 
Συντονιστής:  Νίκος Σαλτερής, Σχολικός Σύμβουλος, Μέλος Δ.Σ ΑΔΙΠΠΔΕ

19:00 – 
19:30 Διάλειμμα

19:30 - 
20.30 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Research in Arts and Music 

Education

ΑΙΘΟΥΣΑ  2 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & 

Επαγγελματική ανάπτυξη

ΑΙΘΟΥΣΑ  3 
Ο θεσμός του Σχολικού 

Συμβούλου

 ΑΙΘΟΥΣΑ  4 
Ειδική Αγωγή & 

Εκπαιδευτική Πολιτική ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
19.30 – 20.30 

Παιδικό Νεανικό 
Φωνητικό Σύνολο 
Καλλιτεχνήματα

Koutsoupidou Theano: The 
nature of musical play in early 
childhood settings    


Potheini Vaiouli: The how, what, 
and why of providing music in the 
early childhood setting: A music 
therapy project


Magaliou Maria: Life history as an 
alternative research approach in 
arts education research


Argyriou Maria: How much does 
politics matter? A research based 
on the views of Music Education 
teachers for Cultural Policy in 
Greece

Σαλτερής Νικόλαος & Κρασσάς Στέλλιος: 
Ελλάδα 2010-2014: Εκπαιδευτικές πολιτικές 
συγκρότησης ενός συστήματος Αξιολόγησης 
στην Εκπαίδευση


Γιαννικόπουλος Ιωάννης & Γουβιάς 
Διονύσης: Στάσεις Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην  
Αξιολόγησή τους: Η Περίπτωση του Νομού 
Ηλείας


Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου 
Άννα & Γεωργοπούλου Μαρία: Η 
αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής 
μονάδας ως παράγοντας της επαγγελματικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού


Σακατζής Δημήτρης & Αποστολάρα 
Παρασκευή: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και του έργου του εκπαιδευτικού. Μια 
κριτική προσέγγιση της νέας απόπειρας 
εισαγωγής συστήματος αξιολόγησης με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
Εκπαίδευσης

Καδιανάκη Μαρία: 
Αυτοαξιολόγηση του 
επιμορφωτικού έργου σχολικού 
συμβούλου


Κατσαρός Ιωάννης: Πολιτικές για 
την υγεία στο χώρο εργασίας: Ο 
ρόλος των σχολικών συμβούλων 
στην αντιμετώπιση θεμάτων 
εκπαιδευτικών που εμφανίζουν 
αδυναμία στην άσκηση 
εκπαιδευτικού έργου


Κουγιουμτζής Γεώργιος: 
Παιδαγωγική Καθοδήγηση/
mentoring εκπαιδευτικών: ο 
αναστοχασμός ως εργαλείο του 
καθοδηγητή


Βασική Ομιλία: Ντόρα 
Ψαλτοπούλου & 
Χατζηιωαννίδου Ευαγγελία: 
Η συμβολή της 
μουσικοθεραπείας σε 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
δομές 

Κατσανδρή Αικατερίνη & 
Βασιλοπανάγου Αναστασία: 
Κριτική θεώρηση της 
ελληνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τη δια βίου 
μάθηση των ατόμων με 
αναπηρία


Χατζηγιάννογλου Θάλεια: Η 
ένταξη των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρίες στη γενική τάξη 
του Δημοτικού Σχολείου: 
Απόψεις Διευθυντών που 
προάγουν το θεσμό


Καλέμης Κωνσταντίνος, 
Γεωργοπούλου Μαρία & 
Γκάτσου Νεφέλη: Η 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας: διαδικασίες ένταξης 
μαθητών με ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες στο 
σχολικό πρόγραμμα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
19.30 – 20.30 

European Qualifications 
Framework (EQF) Plus: 

Τεχνικές 
Δημιουργικότητας και 

Παιδαγωγικές 
Μεθοδολογίες για τους 

Ορίζοντες 2020   

Λαμπροπούλου Νίκη

20.30 - 
21.30 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα


Αικατερίνη Κασιμάτη 

      Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Από την πρόταση της Επιτροπής … στο ΠΔ 152 ή από τη θεσμική αυτορρύθμιση … στη νομοθετική απορρύθμιση (;)

Νίκος Ανδρεαδάκης

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014



Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014
9:30- 
10:30

ΑΙΘΟΥΣΑ  1 
Distance Learning  

and Educational Development

ΑΙΘΟΥΣΑ  2 
Διασύνδεση της Εκπαίδευσης  

με άλλα συστήματα Ι

ΑΙΘΟΥΣΑ  3 
Πολιτιστική Πολιτική  

και Εκπαίδευση Ι

ΑΙΘΟΥΣΑ  4 
Σχολικό e Περιβάλλον  

και Εκπαιδευτικά Δίκτυα

Moneftsi  Anna,  Couvreur Laurence & 
Georgiadis Michail: Distance learning 
technologies and motivation for learning in 
secondary education: case study of an 
eTwinning partnership

George Potamias & Nazime Tuncay: 
Distance  Administrators Attitude towards 
the Implementation of digital games as 
educational administration tool in Greece, 
Cyprus and Turkey

Sakellariou Panagiota: The impact of 
school management on Greek secondary 
school teachers’ job satisfaction and 
organizational commitment

Tzotzou Maria:  Critical and Contrastive 
Analysis of two FL Curricula: the EPS-XG 
Curriculum VS the 1977 Curriculum

Διάμεση Κυριακή: Αναλυτικά 
προγράμματα και σχολικό εγχειρίδιο σε 
σχέση δυσαρμονίας κατά τη διδασκαλία 
της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

Ρογάρη Γεωργία: Εκπαιδευτική πολιτική 
με ανανεωτικούς στόχους στα πλαίσια 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και γλωσσικής 
πολυμορφίας

Σκλείδα Σοφία: Γλωσσική Διδασκαλία 
και Μουσική Εκπαίδευση: Η εφαρμογή 
των αρχών της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά 
μεταναστών

Κυριακοπούλου Βασιλική: 
Εκπαιδευτική Πολιτική και διδακτική 
πράξη: διδασκαλία της ιστορίας εντός 
και εκτός της σχολικής τάξης


Νταλούκα Ευθαλία: Φάκελος 
εργασιών μαθητή: μια πιλοτική 
εφαρμογή για την αξιολόγηση 
του μαθήματος «συντήρηση 
έργων τέχνης»

Θεολόγη – Γκούτη Πηνελόπη & 
Καβαλλάρη 
Ισμήνη: Αναγκαιότητα 
συνεργασίας Σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
Μουσείο: Η περίπτωση της 
σύμπραξης Τοπικού Πολιτιστικού 
Δικτύου Αχαΐας με το Μουσείο 
Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών

Δρακάκη Μαρία: Μέσα 
μάθησης: Η επιμέλεια μιας 
μουσειακής έκθεσης  στο πλαίσιο 
πολιτιστικής πολιτικής με 
εκπαιδευτική συνιστώσα

Κατσιγιάννη Βικτωρία: Χτίζοντας 
γέφυρες μεταξύ ειδικής και γενικής 
εκπαίδευσης: Η περίπτωση του Σχολικού 
Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης

Κουράκλη Μαρία, Τσαρούχα Βασιλική, 
Τασιοπούλου Ματίνα, Μπούτα Χαρά, 
Ρετάλης Συμεών & Μπολουδάκης 
Μιχάλης:  
Αξιολογώντας την καινοτομική 
εκπαιδευτική προσέγγιση διαδραστικών 
παιχνιδικών Kinems για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες σε σχολικά 
περιβάλλοντα

Κοτρέτσου Σταματία & Κοντογούρη 
Ευανθία: Το κυνήγι του κρυμμένου 
θησαυρού ως μαθησιακό εργαλείο σε 
σχολικά δίκτυα: Μελέτη περίπτωσης

10:30 - 
11:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Ο κοινωνικός ρόλος  

της  Μουσικής Εκπαίδευσης

ΑΙΘΟΥΣΑ  2 
Διασύνδεση της Εκπαίδευσης  

με άλλα συστήματα ΙΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
Πολιτιστική Πολιτική  

και Εκπαίδευση ΙΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ  4 
Εφαρμογές των ΤΠΕ  
για την εκπαίδευση

Βαϊνά Μαρία: Το Μουσικώς Ζην

Καραφύλλης Αθανάσιος: Η σημασία του 
μαθήματος της Μουσικής στην ελληνική 
εκπαίδευση και αγωγή σύμφωνα με τις 
απόψεις των κορυφαίων Ελλήνων 
Παιδαγωγών του 20oυ αιώνα

Μπαρμπάκη Μαρία: Οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι του μαθήματος της Μουσικής στα 
σχολεία της Ελλάδας του 19ου αιώνα

Μάρω Σκορδή:  Εκπαιδευτικά Μουσικά 
Προγράμματα – Μια μεγάλη καινοτομία στη 
Μουσική Εκπαίδευση της Κύπρου


Τσιμά Ναυσικά: Το εκπαιδευτικό 
εργαλείο των μουσικών γραμματικών και 
οι προκλήσεις για την ελληνική γλώσσα

Τσιώλη Mαγδαληνή:  Καινοτόμος 
προσέγγιση της λογοτεχνίας στο Λύκειο 
και κριτικός στοχασμός

Κασιμάτη Αικατερίνη, Κουλουμπής 
Διονύσιος & Ματαράγκα Εύα: Η 
αξιοποίηση εκπαιδευτικών ευκαιριών στο 
πλαίσιο αυθεντικής μάθησης: Η 
διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης 
με την επενέργεια λογοτεχνικών 
κειμένων

Πολυμέρου Καλλιόπη: 
Πολιτιστική πολιτική στο σχολείο 
Τζουρντού Αναστασία, 
Κοτσιφάκος Δημήτριος & 
Δουληγέρης Χρήστος: 
Αξιοποιώντας τη Μουσική και 
τον Πολιτισμό για τη διάδοση της 
Ευρωπαϊκής Ιδέας 
Γιακουμάτου Τερέζα: 
Πολιτιστικά προγράμματα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Προκλήσεις και Προοπτικές      

Στεφανίδης Γεώργιος, Πετροπούλου 
Ουρανία & Ψαρομήλιγκος Ιωάννης: 
Διερευνητική μάθηση στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης με 
χρήση του κινητού ψηφιακού εργαστηρίου 
LabDisc

Δουκάκης Σπυρίδων, Χήρα Θεοδώρα, 
Μιχαλοπούλου Γεωργία &  Κουτρούμπα 
Κλειώ: Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring 
στην ελληνική εκπαίδευση. Η περίπτωση 
του PIERCE e-tutoring online program

Νικολάου Αλεξάνδρα: ΤΠΕ και 
φιλαναγνωσία στην προσχολική αγωγή

11:30 - 
12:00

Διάλειμμα - Καφές 

12:00 - 
13:00

   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
Games in education: some key initiatives and emerging trends in Europe


Jeffrey Earp  
Italian Research Council

13:00- 
14:00 
(Poster 

Hall)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Kojic Nenad, Tadic Jelena & Savic Ana: One approach for improving education based on schoology 

Pavlovic Milan, Vugdelija Natalija & Radica Kojic: The use of social networks for e-learning improvement 

Slavkovic Nikola & Savic Ana: The digital literacy portfolio of students

Βασιλοπανάγου Αναστασία & Κατσανδρή Αικατερίνη: Η Αξιοποίηση των Σχολικών Ιστοτόπων των Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής ως επικουρικό εργαλείο για την 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας 

Βοζαΐτης Γεώργιος: Αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας: ένα βήμα προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ή διολίσθηση σε μια γραφειοκρατική 
πρακτική;

Δανιά Ασπασία & Σκολαρίκου Μαρία: Κριτικές φιλίες μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η πορεία προς μία συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη 

Διαμαντή Χρυσάννα: Άτομο και ομάδα. Βιωματικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, προαγωγής του κλίματος της ομάδας 

Δραγογιάννης Κωνσταντίνος &  Παπαντώνη Ηλιάνα: Διείσδυση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Κουγιουρούκη Αγγελική: «Η Νίκη πάει σχολείο» Χρήση της διαδικτυακής αφίσας glogster για την παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος 

Λιανού Κυριακή & Λιανού Μαρία: E-Twinning: Μία ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα συνεργασίας 

Λιανού Μαρία & Λιανού Κυριακή: Ο ρόλος της διά βίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή 

Λυκουροπούλου Δέσποινα: Πολιτισμός στη μάθηση: Περιβάλλον μάθησης στη μετανεωτερικότητα 

Μακρής Ιωάννης  & Μακρή Δήμητρα: Ευαισθητοποιώντας τους μαθητές στην έννοια της διαδικτυακής ταυτότητας: Μια διδακτική πρόταση για τις Βιωματικές 
Δράσεις και τις Ερευνητικές Εργασίες 

Μόρφα Ελένη: Διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας 

Πετρόπουλος Φώτιος, Γάλλου Γεωργία: Αποτελέσματα της μη ικανοποίησης των μαθητών από το σχολείο 

Σταμπουλίλη Ζωή: Μικροέρευνα για το προφίλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

14:00 - 
15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ  

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014

Αυτοδιοίκησης


Επιτροπής 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
19.30 – 20.30 

 Νεανικό 
Φωνητικό Σύνολο 
Καλλιτεχνήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
19.30 – 20.30 

European Qualifications 
Framework (EQF) Plus: 

Τεχνικές 
Δημιουργικότητας και 

Παιδαγωγικές 
Μεθοδολογίες για τους 

Ορίζοντες 2020   

Λαμπροπούλου Νίκη

απορρύθμιση (;)


Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014



Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

10:00 - 
11:00

11:00 - 
12:00

12:00 - 
12:30

12:30 - 
13:15

13.30 – 
15.00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

15:00 - 
16:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Απόψεις για το σύγχρονο 

management: Ο ρόλος του 
Διευθυντή στο Σύγχρονο Σχολείο

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
Πολιτικές της Μουσικής Εκπαίδευσης  
και σύνδεση τους με την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη της 

Μουσικής Εκπαίδευσης

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών μονάδων και δομών

Βασική Ομιλία: Κριεμάδης 
Αθανάσιος: Το σύγχρονο 
management των εκπαιδευτικών 
οργανισμών

Βασική Ομιλία: Απέργη Καλυψώ: 
Εκπαιδευτική Πολιτική και εισαγωγή 
καινοτομιών στους σχολικούς 
οργανισμούς Μέσης Εκπαίδευσης, ο 
ρόλος του ηγέτη-διευθυντή

Κεραμιδά Κωνσταντία: Η διαχείριση 
του χρόνου ως παράγοντας 
αποδοτικότητας στη σχολική μονάδα: 
ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή

Κολέρδα Σουλτάνα: Ο σύγχρονος 
ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση 
αλλαγών στη σχολική μονάδα

Βασικές Ομιλίες: Αναστασία Σιώψη: 
‘Κυρίαρχες’ και ‘περιφερειακές’ 
πολιτισμικές τάσεις στην Ευρώπη:  Τομές 
στη σύγχρονη έρευνα 
των αλληλεπιδράσεών τους ως φορείς 
γνώσης και τάσεων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση της μουσικής στην Ελλάδα

Ζουμπούλη Μαρία & Κοκκώνης 
Γεώργιος: Το διαθεματικό διακύβευμα 
στη μουσική εκπαίδευση: το παράδειγμα 
του ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου

Μιράντα Καλδή & Mελιγκοπούλου 
Μαρία – Έμμα: Πέντε χρόνια εφαρμογής 
του προγράμματος Διεύθυνσης Σχολικής 
– Παιδικής – Νεανικής χορωδίας στη 
Θερινή Ακαδημία του Ιονίου 
Πανεπιστήμιου: Αποτίμηση του 
διδακτικού προγράμματος και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνα 
Φοράρη Αντωνία: Εκπαιδευτικοί 
(αντί)Λόγοι και (α)δυνατότητες: από τις 
συγκρούσεις στη συναίνεση

Βασική Ομιλία: Ζαφρανάς Νικόλαος 
& Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: 
Πιλοτική προσέγγιση  Co.M.P.A.S.S.: 
Εστιάζοντας στην επικοινωνιακή 
σχέση δασκάλου μαθητή στα πλαίσια 
μαθήματος μουσικού οργάνου

Λειβαδίτη Σοφία: Δια βίου μάθηση 
και μουσική εκπαίδευση ενηλίκων 
στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα

Τηγανούρια Παναγιώτα: 
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το κλειδί 
της μάθησης, της προόδου και της 
επιτυχίας: Το παράδειγμα της 
Παιδικής Χορωδίας Σαμοθράκης


Παπαδάτου Ευαγγελούλα & Στέφος 
Παναγιώτης: Διερεύνηση του φαινομένου 
των συγκρούσεων στη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

Κόμπος Κωνσταντίνος: Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία: Μια πρόταση-
πρόκληση στο ελληνικό εκπαιδευτικό  
σύστημα

Γκαράς Γεώργιος: Η Δυναμική των 
Επιλεκτικών Σχολείων

Δηλαβέρη Βασιλεία: Το σχολείο ως 
«μανθάνουσα» κοινότητα – Ο ρόλος των 
γονέων (μελέτη περίπτωσης)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Μουσική Εκπαίδευση & ΤΠΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
Η δημοκρατική διάσταση της 
Εκπαίδευσης στον 21o αιώνα

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
Επιμόρφωση και Επαγγελματική 

ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 
Προγράμματα Σπουδών Μουσικής 

Εκπαίδευσης

16:00 - 
17:00

Μακρή Δήμητρα & Μακρής Ιωάννης: 
Η αξιοποίηση του web 2.0 στο μάθημα 
της Μουσικής

Τριανταφυλλάκη Αγγελική, Κότσιρα 
Λίλλυ & Αναγνωστοπούλου 
Χριστίνα: Νέες μουσικές τεχνολογίες 
για τη διδασκαλία μουσικής σύνθεσης 
στην Α'Βαθμια εκπαίδευση. H 
περίπτωση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος MIROR

Χατζηκωνσταντίνου Ελένη & 
Σαχινίδης Κωνσταντίνος: Μια 
μουσική ιστορία σε ένα μιντιακό κάδρο

Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνα: 
Εκπαιδεύω στην παιδεία της δημοκρατίας 
στο σχολείο του 21ου αιώνα   

Μπούντα Ελένη: Νέα προγράμματα 
σπουδών (2011): Το σχολείο ως ανοιχτή, 
δημιουργική κοινότητα μάθησης

Ψίνα Ιωάννα: Τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανταλλαγής 
μαθητών και η συμβολή τους στη 
διαμόρφωση μιας  νέας άποψης για την 
Παιδεία

Σίνου Χριστίνα: Εναλλακτικά μοντέλα 
εκπαίδευσης: Η κατ’ οίκον εκπαίδευση. 
Φιλοσοφικές προσεγγίσεις, ηθικά 
διλήμματα και πρακτικές εφαρμογές

Φώτη Παρασκευή: H επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 
δια βίου επαγγελματικής τους 
εξέλιξης. Μια συγκριτική αναφορά

Χόρτη Παρασκευή, Πουλοπούλου 
Βασιλική, Μπαλάσκα Δέσποινα, 
Μανιάτη Κυριακή, Πετροπούλου 
Ουρανία & Ρετάλης Συμεών: 
Εκπαιδεύοντας Σχεδιαστές Σεναρίων 
Διερευνητικής Μάθησης

Θεοφανέλλης Τιμολέων & 
Οικονομοπούλου Αγγελική: Το 
Edmodo ως εργαλείο ασύγχρονης 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών


Βασική Ομιλία: Ζεπάτου Χρυσάνθη & 
Χρυσοστόμου Σμαράγδα: Πρόγραμμα 
Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου: 
Στρατηγικός σχεδιασμός του μαθήματος 
της Μουσικής  στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

Μίχα Παρασκευή: Το μάθημα της 
μουσικής στα σχολεία με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΕΑΕΠ). Κριτική, διδακτικές 
προτάσεις

Μερκούρη Ελισσάβετ: Η μουσική ως 
γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κωνσταντακοπούλου Αγγελική: Η θέση 
του τραγουδιού στα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού

17:00 - 
18:20

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Θεωρία δραστηριοτήτων και 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη: 
Εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης 
στο πλαίσιο της Ιστορίας της 
Τέχνης 

Κασιμάτη Αικατερίνη, Τσίτσου 
Όλγα 


& Νάτσης Αθανάσιος 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

Professional Ethics in Education   
   Elena Theodoropoulos 

(Coordinator): From Philosophy of 
Education to Professional Ethics in 

Education and vice versa: an 
impossible way?    

Adalberto Dias de Carvalho: 
Professional Ethics; Dilemmatization 

and Innovation  

France Jutras: A model of 

professional ethics in the teaching 
profession based on its core values  
Moreau  Didier:  Τhe challenges of 

the construction of professional 
ethics in education and training  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

   Τεχνολογίες Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας στην 

υπηρεσία του εκπαιδευτικού: 
εύρεση και επεξεργασία 

μουσικής για την διδασκαλία 
μουσικών συνόλων  

 Κολυδάς Τάσος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Επαγγελματική ανάπτυξη των 
διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης, στρατηγικές και 
προοπτικές 

Σαΐτης Χρίστος

18:30 - 
19:45

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Πολιτιστική Πολιτική και Εκπαίδευση 

Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 

 Μυρσίνη Ζορμπά, Συγγραφέας, ΣΕΠ - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 


Βιργινία Ματσέλη, Εθνολόγος, Σύμβουλος Υπουργού Πολιτισμού για θέματα Νεώτερου Πολιτισμού

 Νατάσα Μερκούρη, Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ,  Επιστημονικό Περιοδικό Νέα Παιδεία


Συντονιστής: Χαρκιολάκης Αλέξανδρος

Διευθυντής της μουσικής βιβλιοθήκης Erol Ucer, Λέκτορας, ΜΙΑΜ - Istanbul Technical University


20:00 - 
21:30

Παιδική χορωδία  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ & ΩΔΕΙΟΥ «ΛΑΜΠΙΡΗ» 

Παιδική  Χορωδία Ωδείου Kodály  Δ/νση: Μιχάλης Πατσέας  
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Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

10:00 - 
11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής  

για τον Μαθητή και τον 
Εκπαιδευτικό  

ΑΙΘΟΥΣΑ  2 
Πιστοποίηση γνώσεων & 

δεξιοτήτων

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής 

πολιτικής με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό 

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 
Διασύνδεση της 

Εκπαίδευσης  
με τα ΜΜΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

10.00 – 11.20


Digital game 
making: a 
MAGICAL 
learning 

experience 

  
Jeffrey Earp

Δακοπούλου Αθανασία: Από τη δια 
βίου εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση: 
πολιτικές εκπαίδευσης και κοινωνικές 
συνεπαγωγές 

Τζωρτζάκης Ιωάννης: Σύνθεση 
μαθητικών ομάδων στις Ερευνητικές 
Εργασίες (project)  

Τζωρτζάκης Ιωάννης & 
Παπαγιαννάκης Ευάγγελος: 
Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο - 
Κίνητρα, Προσδοκίες και 
Επαγγελματική Ικανοποίηση των 
Εμπλεκόμενων Εκπαιδευτικών

Δανιά Ασπασία: Αξιολόγηση της 
επίδοσης στην εκπαίδευση. Ένα 
παράδειγμα από τη διδασκαλία του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού


Καλογεράς Δημήτριος, 
Δραγογιάννης Κωνσταντίνος & 
Σερεμέτη Λαμπρινή: Πρόγραμμα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: 
Αξιολόγηση του μαθητή στο 
σύγχρονο σχολείο

Αργυρίου Μαρία & Κασιμάτη 
Αικατερίνη: Επαγγελματική 
επάρκεια και παιδαγωγική 
κατάρτιση εκπαιδευτικών μουσικής 
αγωγής: Μελέτη και σχεδιασμός

Κεραμιδά Κωνσταντία & 
Καμαριώτου Μαρία: Τα 
Συστήματα Υποστήριξης του 
Νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού και ο 
Ρόλος τους στην Εκπαίδευση


Αργυρίου Αργύριος & Ζμας 
Αριστοτέλης: Ευρωπαϊκές 
πολιτικές εκπαιδευτικής 
αποκέντρωσης και αυτονομία 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: 
παραδοχές και παραδοξότητες

Δρακόπουλος Βασίλειος: Η 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην ένταξη και ενσωμάτωση της 
ψηφιακής τεχνολογίας εντός του 
ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης

Ζωγόπουλος Ευστάθιος & 
Μαραγκάκη Μαρία: Εφαρμογή του 
μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
MRK στη σύνταξη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών του νέου 
ΕΠΑ.Λ.

Βασική Ομιλία: Μπόκολας 
Βασίλειος: Eκπαίδευση στα 
ΜΜΕ: το ευρωπαϊκό 
παράδειγμα και η ελληνική 
«προσαρμογή»  

Πολίτη Αγγελική: 
Αλφαβητισμός στα μέσα: 
Μια πιλοτική εφαρμογή 
σχεδιασμού διαφήμισης για 
το ραδιόφωνο στην αγγλική 
γλώσσα

Γκελή Βασιλική: Μικρό 
μήκος, μεγάλα οφέλη: ο 
κινηματογράφος ως 
εναλλακτική πρόταση 
διδασκαλίας στο ελληνικό 
σχολείο    


11:00 - 
12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων 

και η σημασία τους για την Ελληνική 
Εκπαίδευση στο πλαίσιο της 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δομών και θεσμών 
της τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης

ΑΙΘΟΥΣΑ 4 
Επιμορφωτικές ανάγκες και κατάρτιση 

διευθυντικών στελεχών

Ζεπάτου Βασιλική: Θεσμικά 
χαρακτηριστικά των μουσικών 
σχολείων της Ελλάδας: Η σημασία 
τους και η ανίχνευση αντιστοιχιών 
με διεθνείς και ευρωπαϊκές 
ατζέντες για την εκπαίδευση στις 
τέχνες και ειδικότερα στη μουσική

Ντούρου Μαρία:  Τα Μουσικά 
Σχολεία σήμερα. Κωδικός MIS 
457003, 457004 και 457005. Η 
αυγή μίας νέας εποχής;

Περακάκη Ελισσάβετ: Η έρευνα 
στη σχολική τάξη ως εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού της μουσικής στην 
Ελλάδα της κρίσης: Εφαρμογές και 
διαπιστώσεις

Χορός και γνωστικές 
δεξιότητες: Ανάπτυξη 

γνωστικών δεξιοτήτων μέσα 
από τη διδασκαλία του 

ελληνικού παραδοσιακού χορού 

Κουτσούμπα Μαρία

Γάλλου Γεωργία & 
Πετρόπουλος Φώτιος: 
Διαπολιτισμική επικοινωνία και 
Ευρωπαϊκά προγράμματα δια 
βίου μάθησης (Αξιολόγηση της 
συμμετοχής των 
εκπαιδευομένων του Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας 
σε Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 
Ενηλίκων Grundtvig)

Μυλωνάς Δημήτρης: 
Παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 
ωφέλειες από τη λειτουργία 
οργανωμένων θερινών σχολείων: 
Μελέτη περίπτωσης του 
Περιβαλλοντικού Θερινού 
Σχολείου της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκη

Λάζου – Μπαλτά Καλυψώ: Ο 
Θεσμός του Συμβούλου-
Καθηγητή στο Δημόσιο Γενικό 
Λύκειο

Κολοβός Χρήστος, Θωμά 
Ραλία & Κολοβού Μαρία: 
Επικοινωνία Δημοτικού Σχολείου 
– Οικογένειας. Τάσεις και 
απόψεις των εκπαιδευτικών 
Δημοτικών Σχολείων της πόλης 
του Αγρινίου

Λαπούσης Γεώργιος, Πέτσιου Ελισάβετ & 
Μπόλιας Κωνσταντίνος: Πολυπολιτισμικό 
ελληνικό σχολείο στην Α/θμια και Β/θμια 
εκπαίδευση. Ο ρόλος του διευθυντή 

Παλάσκα Σοφία, Μαστροθανάσης 
Κωνσταντίνος & Γκιόλιας Λάμπρος: 
Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 
των διευθυντών των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μαθιουδάκη Μαρία: Η παρώθηση των 
εκπαιδευτικών ως παράγοντας του 
αποτελεσματικού σχολείου: Ερευνητική 
μελέτη για τις απόψεις εκπαιδευτικών και 
διευθυντών

Κόντα Παρασκευή: Συγκριτική μελέτη 
αναφορικά με τη διοικητική κατάρτιση των 
διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής 
Πειραιά και του νομού Αιτωλοακαρνανίας


12:00 - 
12:30 Διάλειμμα

12:30 - 
13:15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Αντώνης Λιοναράκης 

Ήθος, Προοπτικές και Αυτονόητα στην Ελληνική Εκπαίδευση

13.30 – 
15.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα: Τι θέλουμε και πώς θα το πετύχουμε 

Τζένη Βαμβακά, Τμήμα Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ  
Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Παιδείας, ΠΑΣΟΚ  

Αλέξανδρος Καρβούνης, Ομάδα Παιδείας, Ανεξάρτητοι Έλληνες 
Γιώργος Μαυρωτάς, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Το Ποτάμι   

Δημήτρης Σταύρου, Εκπαιδευτικός-blogger

Συντονιστής: Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημοσιογράφος (Αθήνα 9.84) 

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

ανάπτυξη 
δομών

Στέφος 
φαινομένου 

 των 
πρωτοβάθμια 

Πρότυπα 
πρόταση-

εκπαιδευτικό  

των 

 ως 
ρόλος των 

Μουσικής 

Χρυσάνθη & 
Πρόγραμμα 

Σχολείου: 
μαθήματος 

 

της 

Πρόγραμμα 
διδακτικές 

μουσική ως 
πρωτοβάθμια 

 Η θέση 
Προγράμματα 
Δημοτικού

 των 
της 

στρατηγικές και 

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014



15:00 –
17:00

17:00 - 
17.30

17:30 - 
19.00

19:00 – 
19:30

19:30 - 
20.30 Research in Arts and Music 

Koutsoupidou Theano:
nature of musical play in early 
childhood settings    

Potheini Vaiouli:
and why of providing music in the 
early childhood setting: A music 
therapy project

Magaliou Maria:
alternative research approach in 
arts education research

Argyriou Maria:
politics matter? A research based 
on the views of Music Education 
teachers for Cultural Policy in 
Greece

20.30 - 
21.30 

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

Sunday, September 28, 2014

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

15.00 – 
16.20

ΣΥΜΠΟΣΙΟ  
Εφαρμογές της Τεχνολογίας  
στη Μουσική Εκπαίδευση   

Σμαράγδα Χρυσοστόμου 
(Συντονίστρια) 

 Οι Εφαρμογές της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο μάθημα 


της Μουσικής: από τα e-books μέχρι 
τα tablets


Χρυσάνθη Ζεπάτου: Ενδεικτικές 
προτάσεις αξιοποίησης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση στο  πλαίσιο του Νέου 

Σχολείου 
Ελισσάβετ Περακάκη: Στο 
δημιουργικό κόσμο των 

εμπλουτισμένων σχολικών εγχειριδίων 
Γυμνασίου 

Θεόδωρος Κόρακας: Ομαδική 
εκτέλεση σε όργανα του έργου του C. 
ORFF: Malageña (Musica Poeticα) και 

χρήση του λογισμικού

 Audacity 2.0.5  για πολυκάναλη 

ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου: 
Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας 

Λίλλυ Κότσιρα: Τα μουσικά παιχνίδια 

στον ψηφιακό κόσμο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Η αξιοποίηση της τέχνης στην 
εκπαίδευση – Η χρήση ρουτινών 
μάθησης για τη διδασκαλία μέσω 

των έργων τέχνης. 
Η περίπτωση του σχολικού 

εκφοβισμού 

Γεωργοπούλου Μαρία, Μπόζνου 
Πηνελόπη & Νεοφωτίστου 

Ελένη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης 
Kinems για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώτης ανάγνωσης 

και πρώτης γραφής καθώς και βελτίωσης μνήμης, 
προσοχής και οπτικο-κινητικού συντονισμού μαθητών 

προχολικής και πρωτοσχολικής ηλικία 

Ρετάλης Συμεών, Σιαμέτη Φωτεινή  
& Κουράκλη  Μαρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Η αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας: 

Ερευνητικές μέθοδοι, 
τεχνικές και εργαλεία 

Σοφού Ευστρατία

16.30 – 
18.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 Η Ελληνική δημόσια καλλιτεχνική εκπαίδευση και το μέλλον της    

Ζωή Χατζή, Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων 

 Μαρία Αργυρίου & Ανδρέας Πριονάς, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Νεόφυτος Παναγιώτου, Ηλέκτρα Μήτσουρα & Βένια Κολοτούρου, Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων 
 Εκπρόσωποι Μουσικών Σχολείων Αττικής, Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης,  Καλλιτεχνικής Επιτροπής Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Συντονιστής: Δημήτριος Καραβέλης, Μουσικολόγος, Συνθέτης, Μαέστρος, Μουσικό Σχολείο Πειραιά  

18.00 – 
19.30 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ρεσιτάλ Πιάνου Απόστολου Ντάρλα 

Χορωδία Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης 

Συμφωνική Ορχήστρα Μουσικού Σχολείου Ιλίου
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15:00 –
17:00 Registrations

17:00 - 
17.30

Central Auditorium  
Greetings: 


Ioannis Chrisoulakis, Emeritus Professor, President of the Administrative Committee of ASPETE  
and President of the National Centre for Public Administration and Local Government


Kostas Rontos, Professor of the Department of Sociology of the University of the Aegean

Helena Theodoropoulos, Professor, Department of Preschool Education Sciences and Educational Design, University of the Aegean


Georgios Tipas, President of National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance

Andreas Efthimiou, Mayor of Moschato-Tavros


Conference Opening   
 Dimitrios Ginis, Director of the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Attica


                   

17:30 - 
19.00

ROUND TABLE 
Educational Policies in Greece and Europe:  

Trends, features, prospects and acceptance by the educational community 
Koumentos Ioannis, School Counselor, Vice President of the Institute of Educational Policy  

Krassas Stelios, School Counselor, former President of the Pan-hellenic Association of School Counselors  
Gialouris Paraskevas, School Counselor, former President of the Pan-hellenic Association of School Counselors, member of the board of the IEP  

With the contribution of: IEP, Regional Directorate of Attica, EKDDA,  
Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education-Ministry of Education and Religious Affairs, DOE, OLME 

Coordinator: N. Salteris, School Counselor, member of the board of Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education

19:00 – 
19:30 Break

19:30 - 
20.30 

Room 1 
Research in Arts and Music 

Education

Room  2 
Educator’s Evaluation  

and Professional Development

Room  3 
The institution of School 

Counselors

 Room  4 
Special Education 

 & Educational Policy ARTISTIC 
PRESENTATION 

Ensemble Artworks 
19.30 – 20.30 

Children - Youth Vocal 
Ensemble 

Koutsoupidou Theano: The 
nature of musical play in early 
childhood settings    


Potheini Vaiouli: The how, what, 
and why of providing music in the 
early childhood setting: A music 
therapy project


Magaliou Maria: Life history as an 
alternative research approach in 
arts education research


Argyriou Maria: How much does 
politics matter? A research based 
on the views of Music Education 
teachers for Cultural Policy in 
Greece

Salteris Nikolaos & Krassas Stelios: 
Greece 2010-1014: Educational policies to 
compose a system for evaluation in 
education


Giannikopoulos Ioannis & Gouvias 
Dionysios: Primary-school teachers 
attitudes towards their evaluation - A case 
study in the Prefecture of Ilia

Kalemis Konstantinos, Kostarelou Anna & 
Georgopoulou Maria: Self-evaluation of 
school work as a factor of the professional 
development of the educator

Sakatzis Dimitris & Apostolara Paraskevi: 
 Evaluation of educational work and the work 
of the educator. A critical approach of 
another attempted introduction of an 
assessment system, aiming to improve the 
quality of education


Kadianaki Maria: Self-assesment 
of the educational work of the 
school counselor

Katsaros Ioannis: Health policies 
in the workplace: The role of 
school counselors in addressing 
educational issues with teachers 
who are facing personal matters 
that hinder them from performing 
their duties effectively

Kougioumtzis Georgios: 
Pedagogic guidance/ teachers’ 
mentoring: reflection as a tool of 
the mentor


Basic Speaker: 
Psaltopoulou Dora & 
Chatziioannidou Evangelia: 
The contribution of Music 
therapy in educational and 
social settings


Katsandri Catherine & 
Vasilopanagou Anastasia: 
Critical review of the Greek 
educational policy for lifelong 
learning of people with 
disabilities


Chadzigiannoglou Thalia: 
Views of primary school 
principals who support the 
inclusion of students with 
disabilities in general 
education classes


Kalemis Konstantinos, 
Georgopoulou Maria & 
Gkatsou Nefeli: Self-
evaluation of school: 
processes of integration of 
students with special needs 
in the school curriculum

Workshop 
19.30 – 20.30 

European Qualifications 
Framework (EQF) Plus: 

Creativity Techniques and 
Pedagogical 

Methodologies for 
Horizon 2020 

Lampropoulou Niki

20.30 - 
21.30 

KEYNOTE SPEAKERS 
Unique framework of learning and evaluation for the cultivation of skills for the 21

Katerina Kasimatis 

      Educators’ evaluation: from the Committees’ proposal… to PD 152 or from institutional self-regulation… to legislative deregulation (?)

Nikolaos Andreadakis

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

Sunday, September 28, 2014

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2014

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

αυτοαξιολόγηση της 
μονάδας: 

 μέθοδοι, 
εργαλεία 

Ευστρατία

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 2014



Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

15:00 - 
16:00

16:00 - 
17:00

17:00 - 
18:20

18:30 - 
19:45

20:00 - 
21:30

Sunday, September 28, 2014

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

9:30- 
10:30

Room  1 
Distance Learning  

and Educational Development

Room  2 
Interconnection of Education to other 

systems l

Room  3 
Cultural Policy & Education Ι

Room  4 
School e-environment and Educational 

Networks

Moneftsi  Anna,  Couvreur Laurence & 
Georgiadis Michail: Distance learning 
technologies and motivation for learning in 
secondary education: case study of an 
eTwinning partnership

George Potamias & Nazime Tuncay: 
Distance  Administrators Attitude towards 
the Implementation of digital games as 
educational administration tool in Greece, 
Cyprus and Turkey.

Sakellariou Panagiota: The impact of 
school management on Greek secondary 
school teachers’ job satisfaction and 
organizational commitment

Tzotzou Maria:  Critical and Contrastive 
Analysis of two FL Curricula: the EPS-XG 
Curriculum VS the 1977 Curriculum

Diamesi Kyriaki: The curricula and the 
school textbook in dissonance when 
teaching French at high school

Rogari Georgia: Educational policy 
regenerative objectives within a 
European cooperation and linguistic 
diversity

Skleida Sofia: Language Teaching and 
Music Education: Applying the principles 
of intercultural education in the teaching 
of Greek as a foreign language to 
immigrant children

Kyriakopoulou Vasiliki: Teaching 
history in school and non-school 
environment


Ntalouka Efthalia: Portfolio: A 
pilot programme for the 
evaluation of the course 
“conservation of artwork” 

Theologi – Gouti Penelope & 
Kavallari Ismini: The necessity 
of collaboration between 
secondary schools and museum: 
The case of co-operation of a 
Local Cultural Network of Achaia 
prefecture with the Museum of 
Sciences and Technology of the 
University of Patras 

Drakaki Maria: Learning 
Resources: The diligence of a 
museum exhibition in the context 
of cultural policy with 
educational component


Katsigianni Victoria: Building bridges 
between general and special education: 
The case of School Network for Education 
and Support 

Kourakli Maria, Tsarouha Vasiliki, 
Tasiopoulou Matina,  Vouta Hara, 
Grammatikou Popi, Retalis Symeon, 
Mpoloudakis Michalis 
 & Antonopoulou Aikaterini:  
Evaluating the Kinems innovative 
interactive game-based educational 
approach for students with special 
education needs in school environments

Kotretsou Stamatia & Kontogouri 
Evanthia: Treasure hunt as a learning tool 
in school networks – A case study 

10:30 - 
11:30

Room 1 
The social role of Music Education

Room 2 
Interconnection of  Education  

to other systems ΙΙ
Room 3 

Cultural Policy & Education ΙΙ
Room  4 

ICT applications in Education

Vaina Maria: Musically Living

Karafillis Athanasios: The importance of 
the lesson of Music in Greek education 
according to the views of leading Greek 
Educators of the 20

Barbaki Maria: The educational aims of 
the subject of Music in the schools of 19
century Greece 

Μάρω Σκορδή:  Music Education 
Programmes –A great innovation in 
Cyprus’ Music Education

Tsima Naussica: The educational tool 
of musical grammars and Hellenic 
language

Tsioli Magdalini:  Innovative approach 
of literature in high school and critical 
reflection 

Kasimatis Katerina, Kouloubis 
Dionisios & Mataragka Eva: The 
development of educational 
opportunities in the context of Authentic 
learning: the teaching of economic 
science with the effect of literary texts 

Polymerou Kalliopi: Cultural 
policy in the Greek school

Tzourntou Anastasia, 
Kotsifakos Dimitrios & 
Douligeris Christos:  Music 
Lessons and Cultural Programs 
for the propagation of European 
Idea 

Giakoumatou Theresa: Cultural 
programs in secondary 
education. Challenges and 
prospects 

Stefanidis George, Petropoulou Ourania 
& Psaromiligkos Ioannis: Enquiry based 
learning in primary education: a case 
study using the mobile digital workshop 
LabDisc 

Doukakis Spyridon, Koutroumpa Cleo, 
Michalopoulou Georgia  
& Chira Theodora: The integration of e-
tutoring programs in Greek Education. The 
case of PIERCE- e-tutoring online 
program 

Nikolaou Alexandra: Information-
Communication Technology and “love for 
reading” in preschool education    

11:30 - 
12:00 Break - Coffee 

12:00 - 
13:00

Central Auditorium 
Games in education: some key initiatives and emerging trends in Europe


Jeffrey Earp  
Italian Research Council

13:00- 
14:00 
(Poster 

Hall)

POSTERS 

Kojic Nenad, Tadic Jelena & Savic Ana: One approach for improving education based on schoology 

Pavlovic Milan, Vugdelija Natalija & Radica Kojic: The use of social networks for e-learning improvement 

Slavkovic Nikola & Savic Ana: The digital literacy portfolio of students

Vasilopanagou Anastasia & Katsandri Catherine: The Utilization of School websites of TEE Special Education as a supplementary tool for upgrading the 
educational project of the school unit

Vozaitis Georgios: Self-assessment of the work of the school unit: a step towards improvement or a slide back to bureaucratic practices?  

Dania Aspasia & Skolarikou Maria: Critical friendships between primary school teachers: Towards a continuing professional development

Diamanti Chrissanna: Person and group. Experiential training program for teachers, aimed at promoting teamwork  
Dragogiannis Konstantinos & Papantoni Iliana: Degree of Introduction of Learning Management Systems in Primary and Secondary Education 
Kougiourouki Angeliki:  «Niki goes to school». Use of the online glogster poster for the presentation of a cultural program 
Lianou Kiriaki &Lianou Maria: eTwinning: a European educational platform of collaboration 
Lianou Maria & Lianou Kiriaki: The role of lifelong education in modern times

Likouropoulou Despoina: Culture in Learning: Learning Environment in Post-modernity 
Makris Ioannis & Macri Dimitra: Raising student awareness on the concept of internet identity: A didactic approach applicable to Experiential Actions & Research 
Morfa Helen: Teaching approaches and pedagogical methods on the school subject of Home Economics

Petropoulos Fotios & Gallou Georgia: The effects of students’ low school satisfaction from school

Stampoulili Zoe:  Research on the profile of transformational leadership 

14:00 - 
15:00 Noon Break 

Sunday, September 28, 2014



Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

15:00 - 
16:00

Room 1 
Views on modern management. The 

Principal’s role in Contemporary 
School.

Room 2

Music Education Policies and their 
connection to Tertiary Education 

Room 3

Design and development  

of Music Education

Room 4

Design and development of educational 

units and structures

Basic Speaker: Kriemadis 
Athanasios: Modern school 
management methods

Basic Speaker: Apergi Kalipso: 
Educational Policy and introduction of 
innovations in Secondary Education 
school organizations, the role of leader 
–principal

Keramida Konstantia: The time 
management as a factor of efficiency 
in the school: the role of the modern 
manager

Kolerda Soultana: The principal’s 
modern role in the management of the 
alterations in the school unit

Basic Speaker: Siopsi 
Anastasia: “Main” and “secondary” 
cultural trends in Europe: Cuts in modern 
research on their interaction as carriers of 
knowledge an trends in trietary education 
in Greece.

Zoubouli Maria & Kokkonis Giorgos 
The interdisciplinary challenge in music 
education: The case of the Department of 
Traditional Music, TEI of Epirus


Meligopoulou Maria –Emma & Kaldi 
Miranda: Five years of implementation of 
the programme of School-Children-Youth 
Choir directing of the Ionian University’s 
Summer Academy: Evaluation of the 
programme and of the research’s  
findings


Forari Constantina: Educational 
Discourses and (im)possibilities: from 
conflicts to consensus

Basic Speaker: Zafranas Nikolaos 
& Psaltopoulou Theodora: 
Co.M.P.A.S.S. pilot approach: 
Focusing on the communicational 
relationship between teacher and 
student during musical instrument 
teaching

Leivaditi Sofia: Adult lifelong 
learning and music education on 
woodwind music instruments


Tiganouria Panagiota: Educational 
planning, the key to learning, 
progress and success: case study 
the Children’s Choir of Samothrace


Papadatou Evangeloula & Stefos 
Panagiotis: Investigation of the effect of 
conflict in the operation of schools in 
primary education

Kompos Konstantinos: Model 
Experimental School: A proposal-
challenge in Greek Educational System

Gkaras Georgios: Dynamics of Selective 
Schools

Dilaveri Vasileia: School as learning 
community – Parental  involvement (Case 
study)

Room 1 
Music	  Education	  and	  ICT

Room 2

The democratic aspect of Education 

 in the 21

Room 3

Training and Professional 

Development of Educators

Room 4 
Music Education Curricula

16:00 - 
17:00

Makris Ioannis & Macri Dimitra: The 
utilization of web 2.0 in the lesson of 
Music


Triantafyllaki Angeliki, Kotsira Lilly & 
Anagnostopoulou Christina: New 
music technologies for teaching 
composition in Primary education. The 
case of the European project MIROR

Chatzikonstantinou Eleni & 
Sachinidis Konstantinos: A music 
story in a media frame

Spiliotopoulou Constantina: I educate 
to a culture of democracy ih the school of 
21st century

Bounta Eleni: New Curricula (2011): The 
school as an open, dynamic, creative 
learning community 

Psina Ioanna: International and 
European Trends in Education and their 
Impact on the Greek Educational System

Sinou Christina: Alternative models of 
education: Homeschooling or Home 
education. Philosophical approaches, 
moral dilemmas and applications

Foti Paraskevi: The training of 
teachers in the context of lifelong 
professional development. A 
comparative report

Chorti Paraskevi, Poulopoulou 
Vasiliki, Balaska Despina, Maniati 
Kyriaki,  
Petropoulou Ourania & Retalis 
Symeon: Training Designers in 
Inquiry Based Learning Scenarios

Theofanellis Timoleon & 
Ikonomopoulou Angeliki: Edmodo: 
as distance learning tool for 
teachers

Basic Speaker: Chrysostomou 
Smaragda & Zepatou Chrisanthi: The 
“New School” Music Programme of Study: 
Strategic Planning for the Subject of 
Music in Compulsory Education

Micha Paraskevi: Music in primary 
schools with a Unified Reformed 
Education Curriculum (EAEP), Critique, 
theaching suggestions

Merkouri Elizabeth: Music as a Cognitive 
Subject in Primary and Secondary 
Education

Konstantakopoulou Angeliki: The status 
of the song in the New Curricula of the 
first second grade of the Primary School

17:00 - 
18:20

Workshop 

Activity theory and ICT in 
educational praxis: a webquest 

implementation  within the 
framework of Art History 

teaching 

Kasimatis Katerina, Tsitsou Olga & 
Natsis Thanos


Symposium 

Professional Ethics in Education   
   Elena Theodoropoulos 

(Coordinator): From Philosophy of 
Education to Professional Ethics in 

Education and vice versa: an 
impossible way?    

Adalberto Dias de Carvalho: 
Professional Ethics; Dilemmatization 

and Innovation  

France Jutras: A model of 

professional ethics in the teaching 
profession based on its core values  
Moreau  Didier:  Τhe challenges of 

the construction of professional 
ethics in education and training  

Workshop 

European Qualifications 
Framework (EQF) Plus:  Creativity 

Techniques and Pedagogical 
Methodologies for Horizon 2020             

Lambropoulos Niki


Workshop 

Professional development of 
executives in education: Strategies 

and potentials 

Saitis Christos


18:30 - 
19:45

ROUND TABLE 
Cultural Policy and Education 

Evi Sachini,  Director of the National Documentation Center

 Mirsini Zorba, Author, Academic Staff – Hellenic Open University


Virginia Matseli, Ethnologist, Consultant to the Minister of Culture on Modern Culture Affairs

 Natasa Merkouri, Philologist, Vice-president of the Administrative Board,  Scientific Journal Nea Pedia


Coordinator: Harkiolakis Alexandros

Director of the music library Erol Ucer, Lecturer, ΜΙΑΜ - Istanbul Technical University


20:00 - 
21:30

Chidren’s Choir of the Lampiri Schools and Conservatoirs  
Kodály Conservatory’s Children’s Choir Director: Michalis Patseas  

Sunday, September 28, 2014

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

School e-environment and Educational 

 Building bridges 
between general and special education: 
The case of School Network for Education 

Kourakli Maria, Tsarouha Vasiliki, 
Tasiopoulou Matina,  Vouta Hara, 
Grammatikou Popi, Retalis Symeon, 

Evaluating the Kinems innovative 
interactive game-based educational 
approach for students with special 
education needs in school environments

Kotretsou Stamatia & Kontogouri 

 Treasure hunt as a learning tool 
in school networks – A case study 

ICT applications in Education

Stefanidis George, Petropoulou Ourania 
 Enquiry based 

learning in primary education: a case 
study using the mobile digital workshop 

Doukakis Spyridon, Koutroumpa Cleo, 

 The integration of e-
tutoring programs in Greek Education. The 
case of PIERCE- e-tutoring online 

Information-
Communication Technology and “love for 

    

 Raising student awareness on the concept of internet identity: A didactic approach applicable to Experiential Actions & Research 

Sunday, September 28, 2014



Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

13.30 – 
15.00

15.00 – 
16.20

16.30 – 
18.00

18.00 – 
19.30 

Sunday, September 28, 2014

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

10:00 - 
11:00

Room 1

Educational Policy Design for 

Students and Educators   

Room  2

Knowledge and skills 

certification

Room 3 
Design of Educational Policy  

with European aspects 
 

Room 4

Interconnection of 

Education 
 to the Media  

Workshop 

10.00 – 11.20


Digital game 
making: a 
MAGICAL 
learning 

experience 

  
Jeffrey Earp

Dakopoulou Athanasia: From lifelong 
education to lifelong learning: 
educational policies and social 
implications

Tzortzakis John: Synthesis of student 
groups on Inquiry Learning Projects

Tzortzakis John & Papagiannakis 
Evangelos: Experiential Activities 
(projects) in Junior High School - 
Motivation, Expectations and Job 
Satisfaction of teachers involved

Dania Aspasia: Performance 
assessment in education. A paradigm 
from Greek traditional dance teaching


Kalogeras Dimitrios, 
Dragogiannis Konstantinos & 
Seremeti Lambrini: Training 
program for teachers: Student's 
assessment in modern school

Argiriou Maria & Kasimatis 
Katerina: Professional 
competence and pedagogical 
training of music education 
teachers: Study and design

Keramida Konstantia & 
Kamariotou Maria: The Support 
Systems of Beginning Teachers 
and their Role in Education

Argyriou Argyrios & Zmas 
Aristotelis: European policies 
educational decentralization and 
autonomy of teachers in Greece: 
assumptions and absurdities

Drakopoulos Vasileios: The role of 
European Union Policy on digital 
technology inclusion and integration 
within the Greek education system

Zogopoulos Efstathios & 
Maragaki Maria: Application of the 
educational planning model MRK in 
formulation of new Curricula of the 
new Greek Vocational High School

Basic Speaker: Bokolas 
Vassilis: Media Education: 
the European paradigm and 
the Greek adaptation

Politi Aggeliki: Media 
Literacy: a pilot study for the 
designing of radio 
advertisements in English 
language 

Gheli Vasiliki: Short films, 
great benefits: cinema as an 
alternative teaching method 
in the Greek school

11:00 - 
12:00

Room 1 
The institution of Music Schools 
and their importance in Greek 
Education in the framework of 

International and European 
Cultural Policy

Workshop 

Room 3

Design and development of 
educational structures and 
institutions of  formal, non-

formal, and informal 
education

Room 4

Educational needs and training  

of executive personnel

Zepatou Vasiliki: Institutional 
features of Greek Music Schools: 
Their importance and tracing their 
congruity with International and 
European Agendas for Arts 
Education and specifically Music


Ntourou Maria:  Music Schools 
today. Codes MIS 457003, 457004 
and 457005. The dawn of a new 
era?


Perakaki Elissavet: Research in 
classroom as a self-evaluation tool 
of Greek music educators

Dance and cognitive skills: 
Development of cognitive skills 

through the teaching of 
traditional Greek dance


Koutsouba Maria

Gallou Georgia & 
Petrpopoulos Fotios: 
Intercultural communication and 
European Lifelong Learning 
Programs (Evaluation of two 
programs in Kalamata Second 
Chance School)

Mylonas Dimitris: Pedagogical 
and educational benefits from 
the operation of summer 
schools: a case study of 
environmental summer school of 
directory of secondary 
education Western Thessaloniki

Lazou – Balta Calypso: The 
introduction of the Teacher – 
Counsellor Institution in the 
Greek Public General Lyceum  
Kolovos Christos, Thoma 
Ralia & Kolovou Maria: 
Communication between 
Primary School personnel and 
Student’s families. Trends and 
opinions of teachers of Primary 
School of the city of Agrinio

Lapousis George, Petsiou Elisavet & 
Bolias Konstantinos:  The role of the 
Headteacher/Principal in the Greek 
Multicultural School of the Elementary and 
Secondary Education

Palaska Sofia, Mastrothansis 
Konstantinos & Golias Lampros: 
Investigating the training needs of school 
headmasters of primary education

Mathioudaki Maria: Τhe School leader’s 
motivation to  teachers as a factor of  the 
effective school       

Konta Paraskevi: Comparative study in 
regard of the primary education school 
directors’ administrative erudition in the 
districts of Piraeus and Aitoloakarnania

12:00 - 
12:30 Break

12:30 - 
13:15

Central Auditorium 
Antonis Lionarakis 

Morals, Prospects and Matters of Course in Greek education

13.30 – 
15.00

Round Table 
Education and Politics in Greece: What we want and how we will achieve it 

Aris Spiliotopoulos, Department of National Education and Religious Affairs, New Democracy 
Jenny Vamvaka, Department of Education, SYRIZA 

Andreas Andreopoulos, Professor, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Department of Education, PASOK 
Stavroula Ksoulidou, Team of Education, Independent Greeks 

Giorgos Mavrotas, Assistant Professor,  School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, The River  
Dimitris Stavrou, Educator-blogger


Sunday, September 28, 2014



Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

13.30 – 
15.00

Round Table 
Education and Politics in Greece: What we want and how we will achieve it 

Aris Spiliotopoulos, Department of National Education and Religious Affairs, New Democracy 
Jenny Vamvaka, Department of Education, SYRIZA 

Andreas Andreopoulos, Professor, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Department of Education, PASOK 
Stavroula Ksoulidou, Team of Education, Independent Greeks 

Giorgos Mavrotas, Assistant Professor,  School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, The River  
Dimitris Stavrou, Educator-blogger


15.00 – 
16.20

Symposium  
Applications of Technology in Music 

Education 

Smaragda Chrysostomou 
(Coordinator) 

 Applications of digital technology in 
the music classroom: 


from e-books to tablets

Chrisanthi Zepatou: Indicative 

proposals for the implementation of 
digital technology by the specialist 

music teacher in primary education in 
the context of the “New School”

Elissavet Perakaki: Walking the 

creative world of Junior High School 
media-enriched music textbooks


Theodoros Korakas: Music 
Technology Workshop: Ensemble 

playing with musical instruments of the 
piece Malageña (Musica Poetica) by C. 

ORFF and the use of Audacity 2.0.5 
software for multichannel sound 

recording and editing

Lilly Kotsira: Musical games in the 

digital world

Workshop 

Arts in education – The use of 
thinking routines in teaching 

through arts, the case of 
bullying 

Georgopoulou Maria,  
Boznou Pinelopi 

 & Neofotistou Eleni 

Workshop 

Using Kinems natural user interaction educationsal 
games for children’s development of first reading 

and writing skills as well as improvement of memory, 
attention and visual-motor coordination


Retalis Symeon, Siameti Foteini & Kourakli Maria

Workshop 

The self-evaluation of the 
school unit: Research 

methods, techniques and 
tools 

Sofou Eustratia

16.30 – 
18.00

ROUND TABLE

Greek public arts education and its future   

Zoe Hatzi, Art Teachers Association

 Maria Argiriou & Andreas Prionas, Greek Association of Primary Music Education Teachers  

Neofitos Panagiotou, Electra Mitsoura & Venia Kolotourou, Pan-Hellenic Scientific Theatrologists Association 
Representatives of Music Schools of Attica, Greek National School of Dance, Arts Committee of the Ministry of Education and Religious Affairs. 

Coordinator: Dimitrios Karavelis, Musicologist, Composer, Maestro, Music School of Piraeus  

18.00 – 
19.30 

CONFERENCE CLOSING EVENTS 
Piano Recital with Apostolos Darlas 

Graduate Choir of Pallini Music School 

Symphony Orchestra of Ilion Music School 

Sunday, September 28, 2014

Programme 
Friday, September 26, 2014

Saturday, September 27, 2014

Workshop 

10.00 – 11.20


Digital game 
making: a 
MAGICAL 
learning 

experience 

  
Jeffrey Earp

Educational needs and training  

Lapousis George, Petsiou Elisavet & 
The role of the 

Headteacher/Principal in the Greek 
Multicultural School of the Elementary and 

 
Investigating the training needs of school 



he School leader’s 

motivation to  teachers as a factor of  the 

 Comparative study in 
regard of the primary education school 
directors’ administrative erudition in the 
districts of Piraeus and Aitoloakarnania

Sunday, September 28, 2014



ΣΜΑΡΑΓΔΑ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μια ειδική έκδοση για προτάσεις που αφορούν την καινοτομία στην ελληνική μουσική εκπαίδευση από την Ένωση Εκπαιδευτικών 
Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διατίθεται και σε έντυπη μορφή (print on demand). Τηλ. παραγγελιών: 210.33.12.992

5o Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

www.primarymusic.gr/conference



ΣΜΑΡΑΓΔΑ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μια ειδική έκδοση για προτάσεις που αφορούν την καινοτομία στην ελληνική μουσική εκπαίδευση από την Ένωση Εκπαιδευτικών 
Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διατίθεται και σε έντυπη μορφή (print on demand). Τηλ. παραγγελιών: 210.33.12.992




