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1η Συνεδρία 
1st Session 

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες 
Keynote Speakers 

______________________________________________ 

Associate Professor Driver Melissa 
mdriver6@kennesaw.edu 

High leverage practices in special and inclusive education in the United 
States 

An introduction to High Leverage Practices (HLPs) as a guiding framework for teacher 
preparation and professional development. HLPs for special and inclusive education span 
across four domains, including collaboration, assessment, social/emotional behavior, and 
instruction. A brief description of the HLPs will be provided, along with resources and guiding 
questions for teacher development.  

Πρακτικές υψηλής αποτελεσματικότητας στην ειδική και 
συμπεριληπτική εκπαίδευση της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Υλοποιείται μία εισαγωγή της Πρακτικές Υψηλής Αποτελεσματικότητας  (ΠΥΑ) ως 
καθοδηγητικό πλαίσιο για την προετοιμασία και την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Οι ΠΥΑ για την ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση θεμελιώνονται σε 
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τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας, της αξιολόγησης, της κοινωνικής 
και συναισθηματικής συμπεριφοράς και της διδασκαλίας. Η εισήγηση θα παρουσιάσει μια 
σύντομη περιγραφή των ΠΥΑ, συνδυαστικά με πόρους και καθοδηγητικά ερωτήματα για την 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Driver Melissa 
mdriver6@kennesaw.edu 

Melissa Driver is an Associate Professor of the Department of Inclusive Education at Kennesaw State University, 
and she is the Interim Associate Dean for Quality Enhancement at Bagwell College of Education. Her teaching, 
research, and community engagement efforts focus on teacher preparation, culturally and linguistically responsive 
pedagogy, and mathematics interventions for students with or at risk for learning disabilities. Her latest research 
focuses on using innovative technology to teach high-leverage practices to pre-and in-service teachers. She teaches 
classes in the M.A.T, M.Ed, and Ed.D. programs. 

H Melissa Diver είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Kennesaw State, και Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα για τη Βελτίωση Ποιότητας στο Bagwell 
College of Education. Το διδακτικό, ερευνητικό και σε σύνδεση με την κοινότητα έργο εστιάζει στην προετοιμασία 
των δασκάλων, στην πολιτισμικά και γλωσσικά ανταποκρινόμενη παιδαγωγική, και της μαθηματικές παρεμβάσεις 
σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες ή σε μαθητές/τριες υψηλού κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες. Η 
πρόσφατη ερευνητική της εργασία επικεντρώνεται στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διδασκαλία 
πρακτικών υψηλής αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. 
Διδάσκει σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. 

Η ομιλία εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και 
Μέσων στην Εκπαίδευση του οποίου συνεργάτης είναι η Αν. Καθ. Driver. Ειδικότερα, εντάσσεται στο 
project «Φοιτητές/τριες στην Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Μια διεθνής Συγκριτική 
Μελέτη». Ο σκοπός του έργου είναι να αναλύσει τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριών, γενικής και 
ειδικής αγωγής, όσον αφορά στην ικανότητα και την ετοιμότητά τους να διδάξουν μαθητές/τριες με 
αναπηρίες σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, σε δύο διεθνή πλαίσια, στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών, καθώς και τη συνεχή επαγγελματική υποστήριξη εκπαιδευτικών μαθητών/τριών με 
αναπηρίες. 

This conference is included in the activities of the Laboratory of Psychology, Educational Research and 
Media in Education of which A/Prof. Driver is collaborator. More specifically, it is included in the project 
«University students in special and inclusive education: An international comparison». The purpose 
of the project is to analyze preservice general and special education teachers’ perceptions of their 
ability and preparedness to teach students with disabilities in inclusive settings in two international 
contexts, Greece and the United States. Findings from the project will inform teacher preparation and 
ongoing professional supports for teachers of students with disabilities.  
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Professor Kizel Arie 
akizel@edu.haifa.ac.il 

http://ariekizel.blogspot.com/ 
 
 

Philosophy with children as an educational platform for  
self-determined learning  

 
 
This presentation will develop a theoretical framework for understanding the applicability and 
relevance of Philosophy with Children in and out of schools as a platform for self-determined 
learning in light of the developments of the past 40 years. Based on the philosophical writings 
of Matthew Lipman, the father of Philosophy for Children, and in particular his ideas regarding 
the search for meaning, it frames Philosophy with Children in six dimensions that contrast with 
classic classroom disciplinary learning, advocating a «pedagogy of searching» to replace the 
«pedagogy of fear» that dominates traditional learning systems. 
 
 

Φιλοσοφία με παιδιά ως μία εκπαιδευτική πλατφόρμα για   
αυτό-καθοριζόμενη μάθηση 

 
Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της 
εφαρμοσιμότητας και της συνάφειας της Φιλοσοφίας με Παιδιά εντός και εκτός σχολείου ως 
πλατφόρμας για αυτοκαθοριζόμενη μάθηση υπό το πρίσμα των εξελίξεων των τελευταίων 
40 ετών. Βασισμένη στα φιλοσοφικά κείμενα του Matthew Lipman, του πατέρα της 
Φιλοσοφίας για Παιδιά, και ειδικότερα στις ιδέες του σχετικά με την αναζήτηση του 
νοήματος, πλαισιώνει τη Φιλοσοφία με Παιδιά μέσα από  έξι διαστάσεις, οι οποίες έρχονται 
σε αντίθεση με την κλασική σωφρονιστική/πειθαρχική μάθηση στην τάξη, υποστηρίζοντας 
έτσι μια «παιδαγωγική της αναζήτησης» για να αντικαταστήσει την «παιδαγωγική του 
φόβου», η οποία κυριαρχεί στα παραδοσιακά συστήματα μάθησης. 
 
 
 
Kizel Arie 
akizel@edu.haifa.ac.il   

mailto:akizel@edu.haifa.ac.il
http://ariekizel.blogspot.com/
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Prof. Arie Kizel (PhD) is a faculty member of the faculty of education, University of Haifa, Israel. Since 2017 he is 
the president of The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC). He is the founder of the 
Israeli Academic Forum of Philosophy with Children and a member of the advisory board of the UNESCO Chair, 
“Practice of Philosophy with Children”. His research areas are philosophy of education, philosophy with (and for) 
children, dialogical pedagogies, research of curriculum and textbooks and study of social groups’ narrative. He was 
the head of the Israeli-German commission for textbooks research (2010 – 2015). Among his publications: «The 
books Subservient History: A Critical Analysis of History Curricula and Textbooks in Israel, 1948–2006», «The New 
Mizrahi Narrative in Israel and dozens of academic articles on philosophy of education, philosophy with children 
and research of textbooks and curricula». 
 
Ο καθηγητής Arie Kizel (PhD) είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Haifa, Ισραήλ. Από το 2017 είναι πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Φιλοσοφικής Έρευνας 
με Παιδιά (ICPIC). Είναι ιδρυτής του Ισραηλινού Ακαδημαϊκού Φόρουμ Φιλοσοφίας με Παιδιά και μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής της έδρας της UNESCO, "Πρακτική της Φιλοσοφίας με Παιδιά". To ερευνητικό του 
πεδίο εστιάζεται στη φιλοσοφία της παιδείας, στη φιλοσοφία με (και για) τα παιδιά, στη διαλογική παιδαγωγική, 
στην έρευνα των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων και στη μελέτη της αφήγησης 
κοινωνικών ομάδων. Ήταν επικεφαλής της Ισραηλινο-Γερμανικής Επιτροπής για τα Σχολικά Εγχειρίδια (2010 – 
2015). Μεταξύ των δημοσιεύσεών του: «Βιβλία μιας κατώτερης Ιστορίας: Μια κριτική ανάλυση των αναλυτικών 
προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στο Ισραήλ, 1948–2006», «Η νέα Mizrahi αφήγηση στο 
Ισραήλ και δεκάδες ακαδημαϊκά άρθρα σχετικά με τη φιλοσοφία της παιδείας, τη φιλοσοφία με τα παιδιά και την 
έρευνα σχολικών εγχειριδίων και προγραμμάτων σπουδών». 
 
 
Η ομιλία εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία 
(Ε.Ε.Π.Φ.) του οποίου συνεργάτης είναι ο Καθ. Kizel. Ειδικότερα, εντάσσεται στο στο project Ού-τις 
του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) που σκoπό έχει να αποτελέσει σημείο 
συνάντησης εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την παρατήρηση, την αναγνώριση, τη δοκιμή και 
την ανάδειξη των μορφών και των τρόπων μέσω των οποίων υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρξει (ή 
να μην υπάρξει) φιλοσοφία μέσα στο σχολείο [https://practphilab.aegean.gr/research/ou-
tis_nobody/]. 
 
 
This conference is included in the activities of the Laboratory of Research on Practical Philosophy 
(L.R.P.Ph.) of which prof. Kizel is collaborator. More specifically, it is included in the project Ou-tis 
[Nobody], which aims to represent a meeting point for those educators who are interested in 
observation, identification, highlighting and trial of the forms and ways through which philosophy in 
school, exists or is likely to exist [https://practphilab.aegean.gr/research/ou-tis_nobody/]’ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://practphilab.aegean.gr/research/ou-tis_nobody/
https://practphilab.aegean.gr/research/ou-tis_nobody/
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2η Συνεδρία 
Διδακτική των Μαθηματικών, Ειδική Αγωγή & Συμβουλευτική 

____________________________________________________________________ 
 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιτραπέζιου παιχνιδιού  
για τη μέτρηση μήκους 

 
 

Κομπογιάννη Ιουλία  
jkompogianni@gmail.com   

 
Επίβλεψη: Καθηγήτρια Σκουμπουρδή Χρυσάνθη  

kara@aegean.gr  
 
 

To παιχνίδι αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης εφόσον μέσω αυτού τα 
νήπια αναπτύσσουν βασικές ικανότητες, όπως την συνεργασία, την επικοινωνία, την 
έκφραση, την αναπαράσταση της σκέψης και των συναισθημάτων τους. Επίσης, μαθαίνουν 
να λειτουργούν αυτόνομα, να θέτουν ερωτήματα, να λύνουν προβλήματα και να 
εφαρμόζουν δημιουργικά τις γνώσεις τους. Μέσω του παιχνιδιού, προσεγγίζουν γνώσεις και 
δεξιότητες από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές και παίζοντας ανακαλύπτουν 
χαρακτηριστικά του κόσμου που τα περιβάλλει ενώ παράλληλα αναπτύσσουν θετικές 
στάσεις και εμπειρίες για την μάθηση. Επιπλέον, το παιχνίδι δίνει την δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να συλλέξουν στοιχεία της προσωπικότητας των παιδιών, να αναγνωρίσουν 
τα ενδιαφέροντά τους, να διαπιστώσουν γνώσεις και δεξιότητες που κατέχουν ή και στάσεις 
που έχουν υιοθετήσει (ΠΣΝ, 2014). Η ικανότητα μέτρησης μήκους έχει μεγάλη σημασία για 
τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, η οποία επικεντρώνεται στο γεγονός ότι αποτελεί 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό για την οικοδόμηση άλλων μετρήσεων. Μέσω της μέτρησης 
μήκους, η οποία αποτελεί την απλούστερη μορφή μέτρησης συνεχούς ποσότητας (Bragg & 
Outhred, 2000), οικοδομούν οι μαθητές τις κύριες ιδέες και δεξιότητες σχετικά με τη μέτρηση 
επιφάνειας/εμβαδού και τη μέτρηση όγκου (Tan-Sisman & Aksu, 2012). Ωστόσο, παρά τη 
σημασία της μέτρησης μήκους και τη χρησιμότητά της στην καθημερινή ζωή, στην 
εκπαίδευση και στην επιστήμη δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της (Benz, 
2012). Επιπλέον, η διδασκαλία της μέτρησης βασίζεται περισσότερο σε διαδικαστικές 
προσεγγίσεις παρά σε εννοιολογικές και έτσι τα παιδιά συναντάνε σημαντικές δυσκολίες 
στην κατανόησή της (Smith, Van den Heuvel-Panhuizen & Teppo, 2011). Για τους παραπάνω 
λόγους προτείνεται η παροχή συστηματικών και κατάλληλων εκπαιδευτικών εμπειριών 
τέτοιων ώστε να τυποποιηθούν οι διαισθητικές και άτυπες γνώσεις των μικρών παιδιών για 
το μήκος και τη μέτρησή του (Ebersbach, 2009; Sarama, Clements, Barrett, van Dine & 
McDonel, 2011). Ένα τέτοιο πλαίσιο αποτελεί το επιτραπέζιο παιχνίδι. Στη συγκεκριμένη 
εργασία, παρουσιάζονται και αναλύονται κριτήρια σχεδιασμού επιτραπέζιων παιχνιδιών 
(Σκουμπουρδή, 2015) και εξηγείται πώς χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου παιχνιδιού.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: Επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μέτρηση μήκους, προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία. 
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Ο εκπαιδευτικός ρόλος του παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο 
 
 

Μερζιώτη Ιωάννα 
pse18146@rhodes.aegean.gr  

 
Επίβλεψη: Καθηγήτρια Σκουμπουρδή Χρυσάνθη  

kara@aegean.gr 
 

 
Ο εκπαιδευτικός ρόλος του παιχνιδιού στα μαθηματικά είναι ένα σύγχρονο θέμα προς 
μελέτη, καθώς έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και παιδαγωγούς. Το «παιχνίδι» δεν 
επιδέχεται συγκεκριμένο ορισμό παρόλο που πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να το 
ορίσουν. Αυτό συμβαίνει λόγω πολιτισμικών παραγόντων και διαφορετικών οπτικών. 
Συγκεκριμένα για το «μαθηματικό παιχνίδι» ο Gardner (1986), οι Harvey και Bright (1985), Ο 
Oldfield (1991) κ.α. έχουν δώσει διαφορετικούς ορισμούς. Ωστόσο, όλοι καταλήγουν στα 
κοινά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού (Σκουμπουρδή, 2015). Ακολούθως, το εκπαιδευτικό 
παιχνίδι συναντάται ήδη από την αρχαία Ελλάδα (Λάζος, 2002), τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 
τη Βυζαντινή περίοδο έως και τη σύγχρονη εποχή. Ακόμα, σύγχρονοι θεωρητικοί όπως Fröbel 
(1782-1852), ο Dewey (1859-1952), η Montessori (1870-1952) κ.α. ,στις παιδαγωγικές 
θεωρίες τους, υποστήριξαν το παιχνίδι ως βασικό παιδαγωγικό εργαλείο για την εκμάθηση 
δεξιοτήτων. Οι παιδαγωγικές θεωρίες επιβεβαιώνονται στις έρευνες, καθώς έχει αναδειχθεί 
ότι ο εκπαιδευτικός ρόλος του παιχνιδιού συμβάλει στην μάθηση και στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού. Βασικό για κάποιον που μελετάει το εκπαιδευτικό παιχνίδι στα 
μαθηματικά, είναι ο διαχωρισμός του από τη μαθηματική δραστηριότητα (Σκουμπουρδή, 
2015). Το παιχνίδι ως ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μέσο συναντάται στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2002) 
και στο ΝΠΣ (2014) του νηπιαγωγείου, για τα μαθηματικά. Όμως, στο ΝΠΣ φαίνεται να 
αναγνωρίζεται περισσότερο ο εκπαιδευτικός του ρόλος, επειδή το παιχνίδι αναφέρεται σε 
πολλές ενδεικτικές δραστηριότητες, γεγονός που δεν συμβαίνει στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 
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2002, ΝΠΣ, 2014). Επιπλέον, το παιχνίδι στα μαθηματικά για να είναι αποτελεσματικό και τα 
παιδιά να μάθουν μέσα από αυτό, απαιτεί και τον κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
(Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2007). Έχοντας μελετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις 
έρευνες για το μαθηματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, διερευνήθηκαν οι απόψεις των παιδιών 
του νηπιαγωγείου σχετικά με αυτό. Συγκεκριμένα, διεξάχθηκε ποιοτική και ποσοτική έρευνα 
με ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις σε νηπιαγωγείο της Ρόδου, με σκοπό να 
αναδειχθεί η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού ρόλου του παιχνιδιού στην ιστορική εξέλιξη 
του παιχνιδιού,  στις έρευνες για το παιχνίδι, στα ΠΣ των μαθηματικών του Νηπιαγωγείου 
και να υπογραμμιστεί ο συσχετισμός του με τον εκπαιδευτικό του ρόλο στην εκπαιδευτική 
πράξη. Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την ερευνήτρια ήταν ,τι είναι για τα 
παιδιά παιχνίδι; Τι είναι για τη νηπιαγωγό παιχνίδι; Τι θεωρεί η νηπιαγωγός ότι μαθαίνουν 
τα παιδιά από τα παιχνίδια στην τάξη των μαθηματικών; Τι θεωρούν τα παιδιά ότι μαθαίνουν 
από τα παιχνίδια στην τάξη των μαθηματικών;  Το δείγμα αποτελούνταν από δεκαεννιά νήπια 
και τη νηπιαγωγό του τμήματος. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι στο 
συγκεκριμένο νηπιαγωγείο εκπληρώνεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του παιχνιδιού στα 
μαθηματικά. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από τη σύνδεση των απαντήσεων της 
νηπιαγωγού με των παιδιών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Παιχνίδι, μαθηματικά, εκπαίδευση, νηπιαγωγείο. 
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Διερευνώντας πτυχές της έμμεσης γονικής συμμετοχής στα 
μαθηματικά σε παιδιά νηπιαγωγείου (Α’ ΜΕΡΟΣ) 
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Επίβλεψη: Καθηγήτρια Καφούση Σόνια 
Kafoussi@aegean.gr  

 
 

Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες διερευνούν το ρόλο της γονικής συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της σχέσης των παιδιών με τα μαθηματικά, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες (Di 
Paola, 2016· Lenvenson, Barkai, Tirosh & Tsasmir, 2021). Η γονική συμμετοχή στη μαθηματική 
εκπαίδευση των παιδιών μπορεί να είναι έμμεση ή/και άμεση (Cao, Bishop & Forgasz, 2006). 
Η έμμεση συμμετοχή συνδέεται με τις προσδοκίες των γονιών για την επίδοση του παιδιού, 
τη γονική ενθάρρυνση, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των γονιών για τα μαθηματικά, ενώ η 
άμεση συμμετοχή αφορά στους τρόπους αλληλεπίδρασης των γονιών με τα παιδιά τους κατά 
την ενασχόλησή τους με μαθηματικές  δραστηριότητες στο σπίτι.  Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται στοιχεία για την έμμεση γονική συμμετοχή στη χώρα μας. Για τη διερεύνηση 
του θέματος συλλέχθηκαν δεδομένα από 51 γονείς της πόλης της Ρόδου μέσω ενός 
ερωτηματολογίου που δόθηκε το διάστημα από 22 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021 στο 
πλαίσιο του μαθήματος έρευνας «Επικοινωνία στη σχολική τάξη των μαθηματικών». Το 
μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούσε την έμμεση γονική συμμετοχή περιλάμβανε 5 
ερωτήσεις σχετικά με την ταυτότητα των ερωτηθέντων και 11 ερωτήσεις που σχετίζονταν με 
τις πεποιθήσεις τους για την αξία των μαθηματικών, τις προσδοκίες τους, τη συνεργασία με 
τα παιδιά τους, καθώς και την αντίδρασή τους σε πιθανά μαθηματικά λάθη. Επιπλέον, οι 
γονείς ρωτήθηκαν σχετικά με θέματα που συνδέονται με την  επικοινωνία τους με τον/την 
νηπιαγωγό για τα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 
γονιών που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ήταν μητέρες ελληνικής καταγωγής, ηλικιακής 
ομάδας 36-40 ετών με πτυχίο ΑΕΙ που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Οι μητέρες είναι 
εκείνες που ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους με μαθηματικές δραστηριότητες 
στο σπίτι, θεωρούν σημαντική την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά καθώς σχετίζονται με 
την καθημερινότητα του παιδιού, έχουν υψηλές προσδοκίες για τα παιδιά τους και 
συνεργάζονται αποτελεσματικά μαζί τους. Παρότι δεν υπάρχει συχνή επικοινωνία με τον/την 
νηπιαγωγό για τα μαθηματικά, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν απαραίτητη την ενασχόλησή 
τους με αυτά.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: γονική συμμετοχή, μαθηματική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο. 
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Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες διερευνούν το ρόλο της γονικής συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της σχέσης των παιδιών με τα μαθηματικά, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες 
(Lenvenson, Barkai, Tirosh & Tsasmir, 2021· Zippert & Rittle-Johnson, 2020). Η γονική 
συμμετοχή στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών μπορεί να είναι έμμεση ή/και άμεση 
(Cao, Bishop & Forgasz, 2006). Η έμμεση συμμετοχή συνδέεται με τις προσδοκίες των γονιών 
για την επίδοση του παιδιού, τη γονική ενθάρρυνση, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των 
γονιών για τα μαθηματικά, ενώ η άμεση συμμετοχή αφορά στους τρόπους αλληλεπίδρασης 
των γονιών με τα παιδιά τους κατά την ενασχόλησή τους με μαθηματικές  δραστηριότητες 
στο σπίτι. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για την άμεση γονική συμμετοχή 
στη χώρα μας. Για τη διερεύνηση του θέματος συλλέχθηκαν δεδομένα από 51 γονείς της 
πόλης της Ρόδου μέσω ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε το διάστημα από 22 Νοεμβρίου 
έως 3 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο του μαθήματος έρευνας «Επικοινωνία στη σχολική τάξη 
των μαθηματικών». Το μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούσε στην άμεση γονική 
συμμετοχή, περιλάμβανε μία μαθηματική δραστηριότητα με 4 ερωτήσεις, για την 
πραγματοποίηση της οποίας ήταν απαραίτητη η συνεργασία γονιού και νηπίου. Το  θέμα της 
δραστηριότητας ήταν η οργάνωση ενός πάρτι, αποσκοπώντας στην πρόκληση του 
ενδιαφέροντος των παιδιών. Επίσης, οι γονείς έπρεπε να απαντήσουν σε 3 ερωτήσεις 
αναστοχασμού, αναφορικά με τους τρόπους λύσης του παιδιού, τις δυσκολίες και τις 
προτεινόμενες αλλαγές. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των απαντήσεων γράφτηκε από τους γονείς, και συγκεκριμένα από τις μητέρες, με 
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διάφορους τρόπους (γραπτές εκφράσεις, σύμβολα, ζωγραφιές). Επίσης, τα μαθηματικά 
προβλήματα που κατασκευάστηκαν στο σπίτι στηρίζονταν κυρίως στην αρίθμηση, αλλά και 
σε άλλες  μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Τέλος, 
οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τρόπους λύσης των παιδιών που τους εντυπωσίασαν, 
έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις για τις απαιτήσεις της δραστηριότητας, ενώ κάποιοι 
παρουσίασαν και προτάσεις για αλλαγές στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που αφορούσαν 
κυρίως  στο μέγεθος των αριθμών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: γονική συμμετοχή, μαθηματική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο. 
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Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση και εκπαίδευση 
μαθητών/τριών δημοτικού με τραυλισμό 
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Ο τραυλισμός συνιστά  διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
επαναλήψεις, επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα. Στη σχολική ηλικία ο τραυλισμός έχει τη 
λεκτική διάσταση αλλά ταυτόχρονα, έχει και ψυχολογικές και λειτουργικές διαστάσεις. 
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το περιβάλλον, το οποίο μπορεί να ενισχύει ή να περιορίζει 
τη λειτουργικότητα του παιδιού και το μέγεθος της διαταραχής. Το σχολείο συνιστά έναν 
περιβάλλον καθοριστικό στην αντιμετώπιση του τραυλισμού. Η παρούσα μελέτη έχει ως 
στόχο να διερευνήσει τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση μαθητών/τριών 
με τραυλισμό μέσω της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 9 άρθρα που έχουν δημοσιευθεί  τη χρονική περίοδο 2015-2022 σε έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά του διεθνή χώρου. Η ανάλυση, με βάση το  PRISMA, ήταν μεικτή, 
συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων. Τα ευρήματα 
ανέδειξαν ότι τα παιδιά αυτά βιώνουν αρνητικές εμπειρίες στα σχολεία  και ότι το σχολείο 
και ο/η εκπαιδευτικός έχει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 
για τα παιδιά με τραυλισμό, με στόχο την αποδοχή αυτών των παιδιών τόσο στο σχολικό 
πλαίσιο όσο και στην μελλοντική ενήλικη ζωή.   
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Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην εκπαίδευση παιδιών 
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Ο αυτισμός αλλά και οι συναφείς διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εδώ και 68 συνεχή χρόνια 
συνεχίζουν να προκαλούν το αμείωτο ενδιαφέρον τόσο των γονέων όσο και των επαγγελματιών υγείας 
και εκπαίδευσης (Shields 2001). Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε για να μελετήσει διεξοδικά τα 
χαρακτηρίστηκα της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος, τους ρόλους που τίθενται να αναλάβει η 
οικογένεια όταν έχει αποκτήσει ένα παιδί με ΔΑΦ. Επίσης αναλύεται τόσο ο ρόλος του σχολείου και 
των εκπαιδευτικών στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού με ΔΑΦ όσο και το εάν μπορεί να υπάρξει 
συνεργασία μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου για την καλύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού. Για το σκοπό της εργασίας – μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση 
20 στο σύνολο άρθρων, τα οποία αφορούν τελικά και στην ίδια τη δράση και το ρόλο που ασκεί η 
οικογένεια στη στήριξη του εφήβου, αλλά και στη σημασία του σχολείου. Το τελευταίο μάλιστα 
οφείλει να εφαρμόσει ορισμένα προγράμματα παρέμβασης και να καταφέρει και την αντίστοιχη 
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ομαλή ανταπόκριση των παιδιών αυτών στα εκπαιδευτικά δεδομένα και αντίστοιχα επιτρέπει και τη 
συνακόλουθη δραστηριοποίησή τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγχρόνως, για να παρουσιαστούν 
τα δεδομένα αυτά πραγματοποιήθηκε και στατιστική ανάλυση με βάση τον οδηγός συστηματικής 
ανασκόπησης PRISMA. Εξάλλου, η συνεργασία οικογένειας και σχολείου είναι ο μόνος τρόπος να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προώθηση της αποδοτικότητας των παιδιών με Δ. Α. Φ. και να 
συμβάλλουν στην αμεσότερη και γονιμότερη κοινωνικοποίησή τους και ένταξή τους στο περιβάλλον 
της τάξης. 
 
 
Λέξεις-Κλειδιά: διαταραχές αυτιστικού φάσματος, οικογένεια, σχολείο, συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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Το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στα παιδιά αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει 
την ψυχική ευημερία των μαθητών/τριών. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των 
απόψεων των γονέων για τον συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να επιτελέσουν το έργο τους οι εκπαιδευτικοί είναι το γνήσιο ενδιαφέρον τους για τα παιδιά και τις 
ανάγκες τους με σκοπό να νιώθουν ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
της παρούσας έρευνας ήταν η συνέντευξη. Το δείγμα αποτέλεσαν γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Ενδεικτικά ευρήματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα: Οι γονείς του δείγματος 
θεωρούν ότι όσον αφορά τον συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό οι 
εκπαιδευτικοί να βρίσκουν έναν ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης των παιδιών και να συμβάλλουν τόσο 
στη συναισθηματική τους ανάπτυξη όσο και στη γνωστική, να ενημερώνουν τους γονείς για οτιδήποτε 
αφορά το παιδί τους, να δείχνουν ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές/τριες, καθώς και να 
επιδεικνύουν στάση ενθάρρυνσης απέναντι τους και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους. Η άσκηση του 
συμβουλευτικού ρόλου των εκπαιδευτικών μπορεί να επιτύχει αρκετούς στόχους όπως η διαμόρφωση 

mailto:ekyriakoy@hotmail.com
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του χαρακτήρα ενός παιδιού και η ψυχική υγεία. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκδηλώνουν 
συναισθηματική ζεστασιά, αποδοχή και διαθεσιμότητα για να διαμορφωθεί μια υποστηρικτική σχέση 
ανάμεσα τους και να  εντοπίζουν έγκαιρα προβλήματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές/τριες με απώτερο σκοπό την έγκαιρη επίλυσή τους. Πολλά μπορεί να είναι τα οφέλη  
ασκώντας τον συμβουλευτικό τους ρόλο όπως η αύξηση της κινητοποίησης  των μαθητών/τριών για 
γνώση, η ενίσχυση της επικοινωνίας και η κατανόηση μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών/τριών και η 
σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Συμπερασματικά για να πετύχουν οι εκπαιδευτικοί 
στο συμβουλευτικό τους ρόλο πρέπει να διαμορφωθεί μια σωστή επικοινωνία μεταξύ γονέων και 
εκπαιδευτικών ώστε οι γονείς να ενημερώνονται για το παιδί τους με διάφορους τρόπους, όπως μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και δια ζώσης συναντήσεις στο σχολικό περιβάλλον καθώς και να εστιάσουν 
περισσότερο στα δυνατά σημεία των παιδιών έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση. Τέλος, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσφέρουν καθοδήγηση και να γνωρίζουν πώς να καθοδηγήσουν τον 
κάθε μαθητή/τρια με στόχο να εξελιχθούν και να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις. 
 
Λέξεις -κλειδιά: συμβουλευτική, σχολείο, εκπαιδευτικοί, ψυχική υγεία. 
 
 
Βιβλιογραφία 
 

- Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο 
- Νικολάου, Ε. & Μαρκογιαννάκης, Γ. (2019). Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

ως παράγοντα ενδυνάμωσης των παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες. Στο Θ. Αραβοσιτάς, 
Ε.Σκούρτου, Β. Κούρτη-Καζούλλη & Π. Τρύφωνας (Επιμ.), Ζητήματα γλώσσας, ετερότητας και 
εκπαίδευσης (σσ. 638-651)  Αθήνα: Gutenberg. 

- Νικολάου, Ε. (2018). Η συμβολή της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Στο Β. Παπαβασιλείου, Ν. Ανδρεαδάκης, Γ. Παπαδομαρκάκης & Μ. Καΐλα (Επιμ.). 
Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο κόσμος μας; Quo Vadis?  Αθήνα: 
Διάδραση, ISBN 978-618-5059-84-2 

- Νικολάου, Ε., Παπαβασιλείου, Β., Ανδρεαδάκης, Ν., Ξάνθης, Α., Ξανθάκου, Γ.,  & Καΐλα, Μ. (2021). 
Απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την  ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας. Στο Β. Παπαβασιλείου, Ε. Νικολάου, Χ. Χατζηνικόλα, & Μ. Καΐλα (Επιμ.) 
Βιοποικιλότητα, κοινωνική και πολιτισμική πολυπικοιλότητα. Αθήνα: Διάδραση  

- Χατζηχρήστου, Χ. (2012). Η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg 
- Χατζηχρήστου, Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και την οικογένεια. 

Αθήνα: Gutenberg 
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_____________________________________________________________________ 
 

3η Συνεδρία 
Εργαστήρια 
Workshops 

_____________________________________________________________________ 
 

Μια φορά κι ένας Καθρέπτης. Εμψύχωση Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων σε χώρους Πολιτιστικής Αναφοράς με μουσικό 

ενδιαφέρον 
 
 

Εμψυχωτές/-τριες Φοιτητές/-τριες – Δημιουργία δραστηριοτήτων: Γαλάνη Δήμητρα 
pse20040@rhodes.aegean.gr  
Οικονόμου Μελπομένη  

pse20204@rhodes.aegean.gr     
Τσακουμάκης Ιωάννης 

 pse20264@rhodes.aegean.gr  
Χριστοδούλου Θάλεια 

pse20287@rhodes.aegean.gr  
 
 

Επιστημονική επιμέλεια σχεδιασμού του προγράμματος – Επιστημονικά & 
Οργανωτικά Υπεύθυνη της Ομάδας: Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

m.argyriou@aegean.gr  
 
 

Υλοποίηση: Καλλιτεχνική – Παιδαγωγική Ομάδα «ΦΙΛΟΠΑΙΓΜΟΝΕΣ» 
 

 
Τι είναι καθρέφτης; Αλήθεια, υπάρχουν μαγικοί καθρέφτες; Και αν ναι, τι ακριβώς μπορούν 
να αλλάξουν; Σε ένα χώρο σαν και αυτό ένας πίνακας μπορεί να γίνει ένας καθρέφτης ή 
ακόμα και να τον κρύβει μέσα του. Τα χρώματα του μπορούν να αποτυπώσουν τα 
συναισθήματα και να αλλάξουν την διάθεση μας. Το χρώμα γίνεται το γυαλί των 
συναισθημάτων σου. Μέσα από τον «Καθρέφτη» μπορούμε να δούμε τόσο τις εμπειρίες του 
ίδιου του ζωγράφου-Μυταρά όσο και την αντανάκλαση των δικών μας, μέσω της μίξης 
χρωμάτων και συναισθημάτων. Με τη συμμετοχή σ’ αυτή τη δράση θα ανακαλύψουμε τον 
εξωτερικό και τον εσωτερικό μας κόσμο μέσα από το είδωλο που απεικονίζεται. Ελάτε να 
ανακαλύψουμε μαζί το μυστικό του μαγικού καθρέφτη βουτώντας μέσα στον κόσμο της 
«Πριγκίπισσάς Νευρωνίας». Και ας μην ξεχνάμε πως ο καθρέφτης περνά από την 
πραγματικότητα στην φαντασία. Θυμήσου… Μια πόζα, χίλιες λέξεις! Τι λες θα έρθεις να τις 
ανακαλύψουμε παρέα; 
 
 
Καλλιτεχνική – Παιδαγωγική Ομάδα ΦΙΛΟΠΑΙΓΜΟΝΕΣ 
 
Συστάθηκε πειραματικά με σκοπό τη συστηματική ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με την 
θεωρητική και πρακτική διάσταση της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με μουσικό 
ενδιαφέρον για/σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς επικεντρωμένη στο ηλικιακό επίπεδο 4 – 
8 ετών. Οι ευχάριστες δραστηριότητες που προτείνουν τα προγράμματα υλοποιούνται από 
φοιτητές/-τριες με σκοπό να ενισχύουν την κοινωνική ενσυναίσθηση και ευαισθησία των 
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παιδιών γύρω από ζητήματα που αφορούν τις συνέργειες των Τεχνών σε χώρους πολιτιστικής 
αναφοράς όπως Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Μνημεία, Χώροι Λατρείας με 
πολυπολιτισμικό προσανατολισμό, Αρχαία Ωδεία κ.α., ενώ οι ομαδικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν προωθούν την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κοινωνικών 
και μουσικών δεξιοτήτων, όπως η εργασία σε ομάδες, η επικοινωνία, η μουσική δημιουργία 
και έκφραση, αλλά και δεξιοτήτων ζωής, όπως η υπευθυνότητα, η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η επίλυση συγκρούσεων, ο σεβασμός στα εκθέματα και τους 
χώρους πολιτισμού. Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στο ρόλο που μπορεί να παίξει η 
μουσική στις μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
μουσείων, ενώ ποιοτικός παράγοντας της επιστημονικής σκέψης αποτέλεσε η συμβολή των 
μουσείων στην ευημερία των παιδιών. Η δράση περιλαμβάνει παραδείγματα συνάντησης 
της μουσικοπαιδαγωγικής και της μουσειοπαιδαγωγικής. Επίκεντρο των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων -οι οποίες ανά πρόγραμμα συνοδεύονται από πλήρη ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού (μουσειοβαλίτσα)- αποτελεί η μουσική ανάπτυξη των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας με ερέθισμα έναν πίνακα-έκθεμα. Σημαντική παρέμβαση συστήνει η 
συνομιλία παιδιού-πίνακα-(μελοποιημένου) ποιήματος (με ποίημα αναφοράς μέσα από τις 
επιλογές των φοιτητών/-τριών από τις ποιητικές συλλογές του καθηγητή του ΤΕΠΑΕΣ κου 
Φ.Καλαβάση): Αινιγματικά Αγγίγματα (2020), Η ποικιλία της Επανάληψης (2015), Έγχρωμες 
Σκιές (2011). 
 
 
 

Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας Ι 
 

Συζητώντας μέσα στην τάξη: μία αυτ-απάτη; 
 

 
Παρατήρηση-Παρεμβάσεις: 

 
Καθηγήτρια Θεοδωροπούλου Έλενα 

theod@aegean.gr  
 

Καθηγητής Kizel Αrie 
akizel@edu.haifa.ac.il   

 
 
Oι φοιτήτριες/τές καλούνται να οργανώσουν μία προσομοίωση συζήτησης στην τάξη. Σκοπός 
της διαδραστικής εμπειρίας μεταξύ τους είναι να αντιληφθούν σταδιακά, στον τρόπο με τον 
οποίο συζητούν, τις ρουτίνες, τις παγίδες, τις στερεοτυπίες, τα κενά, τις προθέσεις, τα 
εργαλεία, τις ευκολίες και δυσκολίες, καθώς αναδύονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Είναι η συζήτηση μία συνήθεια ή μία συνειδητή προσπάθεια, μία επανάληψη ή μία 
δημιουργία, μία πρόκληση ή μία ρουτίνα, μια κλειστή ή μία ανοιχτή διαδικασία; Τί εννοούμε 
συνήθως όταν ισχυριζόμαστε ότι συζητάμε με τα παιδιά μέσα στην τάξη; Πόσο 
αναπαράγουμε το μοντέλο μίας μονολογικής, αναπαραγωγικής, ετεροκαθοριζόμενης, 
πειθαρχικής εκπαίδευσης; 
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Workshop of Practical Philosophy I 
 

Discussing in the classroom: a self-delusion? 
 
 

Οbservation-Interferences: 
Professor Theodoropoulou Elena 

theod@aegean.gr  
 

Professor Kizel Αrie 
akizel@edu.haifa.ac.il  

 
 

 
Students are invited to organize a simulation of a class discussion. The purpose of the 
interactive experience between them is to gradually understand, in the way they discuss, the 
routines, the traps, the stereotypes, the gaps, the intentions, the tools, the conveniences and 
the difficulties, as they emerge during the discussion. Is the discussion a habit or a conscious 
effort, a repetition or a creation, a challenge or a routine, a closed or an open process? What 
do we usually mean when we claim to talk with the children in the classroom? How much do 
we reproduce the model of a monological, reproductive, heterodetermined, disciplinary 
education? 
 
 
 
Το workshop εντάσσεται στο project Ού-τις του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική 
Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) που σκoπό έχει να αποτελέσει σημείο συνάντησης εκπαιδευτικών που 
ενδιαφέρονται για την παρατήρηση, την αναγνώριση, τη δοκιμή και την ανάδειξη των 
μορφών και των τρόπων μέσω των οποίων υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρξει (ή να μην 
υπάρξει) φιλοσοφία μέσα στο σχολείο [https://practphilab.aegean.gr/research/ou-
tis_nobody/ ]. 
 
Τhe workshop is  included in the project Ou-tis [Nobody] of the Laboratory of Research in 
Practical Philosophy (L.R.P.Ph.), which aims to represent a meeting point for those educators 
who are interested in observation, identification, highlighting and trial of the forms and ways 
through which philosophy in school, exists or is likely to exist 
[https://practphilab.aegean.gr/research/ou-tis_nobody/]. 
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Παραδοσιακοί χοροί στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
«Ταξίδι στα 12 διαμάντια του Αιγαίου “Δωδεκάνησα”». 

Οι Ελληνικοί Χοροί στην Εκπαίδευση 
 

Οι Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί είναι πολλοί, όπως και τα οφέλη τους στην ψυχοκινητική 
ανάπτυξη των παιδιών.   Η αυθόρμητη, δημιουργική εκφραστική κίνηση, ενσωματωμένη στο 
σχολικό πρόγραμμα, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την εκπαίδευση. 
Μέσα από τα μαθήματα χορού, το παιδί εντάσσεται στο πνεύμα της παράδοσης από μικρή 
ηλικία και έρχεται σε επαφή με τις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου του. Ο κυκλικός χορός 
όπου κρατιόμαστε σφιχτά από τα χέρια, ενσαρκώνει το συλλογικό πνεύμα. Το παιδί 
αντιλαμβάνεται ότι ανήκει σε ένα σύνολο με αμοιβαιότητα. Το σώμα του είναι το όργανο με 
το οποίο εργάζεται και η κίνηση είναι το γλωσσάρι του.  Με τη  συμμετοχή των παιδιών σε 
τέτοιες δραστηριότητες, οξύνεται η ικανότητα προσοχής, παρατηρητικότητας, μνήμης, 
άμεσης λήψης απόφασης, αυτοσυγκέντρωσης και αυξάνονται οι αντιληπτικές και κινητικές 
τους δεξιότητες. Τέλος, ένας Ελληνικός παραδοσιακός χορός, διδάσκει την περηφάνια, ενώ 
με την αναβίωση των ηθών, εθίμων και συνηθειών της λαϊκής μας παράδοσης, γίνεται το 
μέσο που συνδέει το παρελθόν και την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 
 
Διδασκαλία & Επιμέλεια: Δέσποινα Χατζηδιάκου, Ε.Ε.Π, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Κατσουράκης Νικήτας  
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μουσικός, Χορογράφος – Χοροδιδάσκαλος, 
Ερευνητής. 
 
Συμμετέχοντες/-ουσες φοιτητές/-τριες:   
 
ΚΑΣΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΜΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΓΑ 
ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ, ΑΓΚΟΡΤΖΑ ΚΛΕΙΩ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΥΡΙΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΛΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΠΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, 
ΖΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΡΟΓΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΩΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ, ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, 
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ, ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΥΓΙΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΒΑΡΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΡΟΓΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΘΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ , ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  
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Το χορευτικό συγκρότημα της Πανεπιστημιάδας χορού του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
υποστήριξη και συνεργασία της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων 
Ρόδου, παρουσιάζει για πρώτη φόρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ρεπερτόριο 
παραδοσιακών χορών με τίτλο «Ταξίδι στα 12 διαμάντια του Αιγαίου “Δωδεκάνησα”». Μια 
παρουσίαση, με αφιέρωμα στα Δώδεκα Νησιά, δίνει την πλώρη για την τέρψη, 
προσφέροντας ένα θέαμα γεμάτο εικόνες από θάλασσα, νοσταλγία, μνήμες και συγκίνηση. 
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, εν μέσω της ραγδαίας και πολυεπίπεδης τεχνολογικής και 
επιστημονικής ανάπτυξης και των συνακόλουθων κοινωνικών μεταβολών, οι κλασσικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Νέες προσεγγίσεις που υποστήριζαν την 
υπέρβαση των επιστημονικών συνόρων και τη σύναψη δεσμών μεταξύ των επιστημονικών 
κλάδων προς επίλυση παρόμοιων προβλημάτων επεκτάθηκαν σταδιακά στον επιστημονικό 
κόσμο και συνεχίζουν, μέχρι και σήμερα, να κερδίζουν έδαφος σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 
Κύρια επιστημονικά ρεύματα της διεπιστημονικής αυτής τάσης είναι η συστημική 
προσέγγιση και οι θεωρίες της πολυπλοκότητας. Τα τελευταία χρόνια, οι συστημικές και 
πολύπλοκες προσεγγίσεις δοκιμάζονται και στην εκπαίδευση. Μια θεωρία σχολείου 
βασισμένη στη συστημική θεωρία και τις θεωρίες πολυπλοκότητας απαιτεί τη στροφή του 
εκπαιδευτικού διαλόγου και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού από απλουστευτικές ερμηνείες 
του σχολικού έργου στη σύνθετη μοντελοποίηση των σχολικών μονάδων που θα 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην πολύπλοκη εσωτερική και εξωτερική τους πραγματικότητα. Οι 
παραπάνω θεωρίες αναγνωρίζουν ότι για τη διαχείριση του πολύπλοκου περιβάλλοντος 
εντός του οποίου λειτουργούν και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του έργου τους, οι σχολικές 
μονάδες οφείλουν να αναπτύξουν την δική τους πολυπλοκότητα-να αναπτύξουν, δηλαδή, τις 
ικανότητες επιλογής, διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού των στοιχείων τους. 
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Παράδειγμα ενός τέτοιου μοντέλου ανάπτυξης της πολυπλοκότητας είναι το μοντέλο των 
πέντε διαστάσεων της πολυπλοκότητας στα κοινωνικά συστήματα του H.Willke(1996). Η 
αποτύπωση της κατάστασης και της ποιότητας μιας σχολικής μονάδας, επομένως, μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω ενός ερευνητικού εργαλείου που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαστάσεις 
της πολυπλοκότητας: την αντικειμενική, την κοινωνική, τη χρονική, την τελεστική και την 
γνωσιακή.  Το μοντέλο αυτό δύναται να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο 
και στους επιμέρους λειτουργικούς της τομείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δοκιμή 
ενός τέτοιου ερευνητικού εργαλείου αποτύπωσης του επιπέδου συστημικής ή πολύπλοκης 
ανάπτυξης των λειτουργικών τομέων της διδασκαλίας, της ηγεσίας, του προσωπικού και 
εσωτερικών και εξωτερικών συμπράξεων και, αναδυτικά, ολόκληρου του σχολικού 
οργανισμού. Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη των 
δεκαπέντε (15) κλειστών ερωτήσεων, που αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) επιλεγμένους 
λειτουργικούς τομείς της σχολικής μονάδας : 1.Τομέας Διδασκαλίας 2.Τομέας Ηγεσίας και 
Μάνατζμεντ 3.Τομέας Προσωπικού 4.Τομέας Εσωτερικών και Εξωτερικών Συμπράξεων. Οι 
ερωτήσεις αυτές, που βασίζονται στις προαναφερθείσες διαστάσεις της πολυπλοκότητας, 
επιδιώκουν να αποτυπώσουν το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε διάστασης και, εν συνεχεία, 
του κάθε λειτουργικού τομέα.  Στην παρούσα έρευνα, μελετάται το επίπεδο της πολύπλοκης 
σχολικής ανάπτυξης νηπιαγωγείων της ηπειρωτικής Ελλάδας και οι απαντήσεις συλλέχθηκαν 
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.  
 
Λέξεις-κλειδιά: σχολική μονάδα, σχολική ανάπτυξη, πολυπλοκότητα, νηπιαγωγείο.  
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, εν μέσω της ραγδαίας και πολυεπίπεδης τεχνολογικής και 
επιστημονικής ανάπτυξης και των συνακόλουθων κοινωνικών μεταβολών, οι κλασσικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Νέες προσεγγίσεις που υποστήριζαν την 
υπέρβαση των επιστημονικών συνόρων και τη σύναψη δεσμών μεταξύ των επιστημονικών 
κλάδων προς επίλυση παρόμοιων προβλημάτων επεκτάθηκαν σταδιακά στον επιστημονικό 
κόσμο και συνεχίζουν, μέχρι και σήμερα, να κερδίζουν έδαφος σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 
Κύρια επιστημονικά ρεύματα της διεπιστημονικής αυτής τάσης είναι η συστημική 
προσέγγιση και οι θεωρίες της πολυπλοκότητας. Τα τελευταία χρόνια, οι συστημικές και 
πολύπλοκες προσεγγίσεις δοκιμάζονται και στην εκπαίδευση.  Μια θεωρία σχολείου 
βασισμένη στη συστημική θεωρία και τις θεωρίες πολυπλοκότητας απαιτεί τη στροφή του 
εκπαιδευτικού διαλόγου και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού από απλουστευτικές ερμηνείες 
του σχολικού έργου στη σύνθετη μοντελοποίηση των σχολικών μονάδων που θα 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην πολύπλοκη εσωτερική και εξωτερική τους πραγματικότητα. Οι 
παραπάνω θεωρίες αναγνωρίζουν ότι για τη διαχείριση του πολύπλοκου περιβάλλοντος 
εντός του οποίου λειτουργούν και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του έργου τους, οι σχολικές 
μονάδες οφείλουν να αναπτύξουν την δική τους πολυπλοκότητα-να αναπτύξουν, δηλαδή, τις 
ικανότητες επιλογής, διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού των στοιχείων τους. 
Παράδειγμα ενός τέτοιου μοντέλου ανάπτυξης της πολυπλοκότητας είναι το μοντέλο των 
πέντε διαστάσεων της πολυπλοκότητας στα κοινωνικά συστήματα του H.Willke (1996). Η 
αποτύπωση της κατάστασης και της ποιότητας μιας σχολικής μονάδας, επομένως, μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω ενός ερευνητικού εργαλείου που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαστάσεις 
της πολυπλοκότητας: την αντικειμενική, την κοινωνική, τη χρονική, την τελεστική και την 
γνωσιακή.  Το μοντέλο αυτό δύναται να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο 
και στους επιμέρους λειτουργικούς της τομείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δοκιμή 
ενός τέτοιου ερευνητικού εργαλείου αποτύπωσης του επιπέδου συστημικής ή πολύπλοκης 
ανάπτυξης των λειτουργικών τομέων της διδασκαλίας, της ηγεσίας, του προσωπικού και 
εσωτερικών και εξωτερικών συμπράξεων και, αναδυτικά, ολόκληρου του σχολικού 
οργανισμού. Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη των 
δεκαπέντε (15) κλειστών ερωτήσεων, που αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) επιλεγμένους 
λειτουργικούς τομείς της σχολικής μονάδας: 1.Τομέας Διδασκαλίας 2.Τομέας Ηγεσίας και 
Μάνατζμεντ 3.Τομέας Προσωπικού 4.Τομέας Εσωτερικών και Εξωτερικών Συμπράξεων. Οι 
ερωτήσεις αυτές, που βασίζονται στις προαναφερθείσες διαστάσεις της πολυπλοκότητας, 
επιδιώκουν να αποτυπώσουν το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε διάστασης και, εν συνεχεία, 
του κάθε λειτουργικού τομέα.  Στην παρούσα έρευνα, μελετάται το επίπεδο της πολύπλοκης 
σχολικής ανάπτυξης νηπιαγωγείων της Ρόδου και οι απαντήσεις συλλέχθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικής φόρμας.  
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, εν μέσω της ραγδαίας και πολυεπίπεδης τεχνολογικής και 
επιστημονικής ανάπτυξης και των συνακόλουθων κοινωνικών μεταβολών, οι κλασσικές 
αναλυτικές προσεγγίσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Νέες προσεγγίσεις που υποστήριζαν την 
υπέρβαση των επιστημονικών συνόρων και τη σύναψη δεσμών μεταξύ των επιστημονικών 
κλάδων προς επίλυση παρόμοιων προβλημάτων επεκτάθηκαν σταδιακά στον επιστημονικό 
κόσμο και συνεχίζουν, μέχρι και σήμερα, να κερδίζουν έδαφος σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 
Κύρια επιστημονικά ρεύματα της διεπιστημονικής αυτής τάσης είναι η συστημική 
προσέγγιση και οι θεωρίες της πολυπλοκότητας. Τα τελευταία χρόνια, οι συστημικές και 
πολύπλοκες προσεγγίσεις δοκιμάζονται και στην εκπαίδευση. Μια θεωρία σχολείου 
βασισμένη στη συστημική θεωρία και τις θεωρίες πολυπλοκότητας απαιτεί τη στροφή του 
εκπαιδευτικού διαλόγου και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού από απλουστευτικές ερμηνείες 
του σχολικού έργου στη σύνθετη μοντελοποίηση των σχολικών μονάδων που θα 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην πολύπλοκη εσωτερική και εξωτερική τους πραγματικότητα. Οι 
παραπάνω θεωρίες αναγνωρίζουν ότι για τη διαχείριση του πολύπλοκου περιβάλλοντος 
εντός του οποίου λειτουργούν και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του έργου τους, οι σχολικές 
μονάδες οφείλουν να αναπτύξουν την δική τους πολυπλοκότητα-να αναπτύξουν, δηλαδή, τις 
ικανότητες επιλογής, διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού των στοιχείων τους. 
Παράδειγμα ενός τέτοιου μοντέλου ανάπτυξης της πολυπλοκότητας είναι το μοντέλο των 
πέντε διαστάσεων της πολυπλοκότητας στα κοινωνικά συστήματα του H.Willke(1996). Η 
αποτύπωση της κατάστασης και της ποιότητας μιας σχολικής μονάδας, επομένως, μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω ενός ερευνητικού εργαλείου που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαστάσεις 
της πολυπλοκότητας: την αντικειμενική, την κοινωνική, τη χρονική, την τελεστική και την 
γνωσιακή.  Το μοντέλο αυτό δύναται να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο 
και στους επιμέρους λειτουργικούς της τομείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δοκιμή 
ενός τέτοιου ερευνητικού εργαλείου αποτύπωσης του επιπέδου συστημικής ή πολύπλοκης 
ανάπτυξης των λειτουργικών τομέων της διδασκαλίας, της ηγεσίας, του προσωπικού και 
εσωτερικών και εξωτερικών συμπράξεων και, αναδυτικά, ολόκληρου του σχολικού 
οργανισμού. Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη των 
δεκαπέντε (15) κλειστών ερωτήσεων, που αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) επιλεγμένους 
λειτουργικούς τομείς της σχολικής μονάδας: 1.Τομέας Διδασκαλίας 2.Τομέας Ηγεσίας και 
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Μάνατζμεντ 3.Τομέας Προσωπικού 4.Τομέας Εσωτερικών και Εξωτερικών Συμπράξεων. Οι 
ερωτήσεις αυτές, που βασίζονται στις προαναφερθείσες διαστάσεις της πολυπλοκότητας, 
επιδιώκουν να αποτυπώσουν το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε διάστασης και, εν συνεχεία, 
του κάθε λειτουργικού τομέα.  Στην παρούσα έρευνα, μελετάται το επίπεδο της πολύπλοκης 
σχολικής ανάπτυξης νηπιαγωγείων της νησιωτικής Ελλάδας και οι απαντήσεις συλλέχθηκαν 
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.  
 
Λέξεις-κλειδιά: σχολική μονάδα, σχολική ανάπτυξη, πολυπλοκότητα, νηπιαγωγείο. 
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Τα κόμικς εξελίσσονται συνεχώς με το να διευρύνουν τη θεματολογία τους σε νέα πεδία 
εξιστορήσεων, προσφέροντας βήμα έκφρασης σε δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους, 
ενώ ταυτόχρονα συμπαρασύρουν όλο και καινούργιες ομάδες αναγνωστών. Στα πεδία αυτά 
συγκαταλέγεται και η ιατρική, η οποία αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο ξετυλίγονται 
ιατρικές ιστορίες σε μορφή κόμικς, που συγκροτούν τo αναπτυσσόμενο είδος graphic 
medicine.   Τα κόμικς αυτά συμβάλλουν στον τομέα της υγείας φέρνοντας πιο κοντά 
επαγγελματίες και ασθενείς. Χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την εκπαίδευση των πρώτων 
αλλά και για την καλύτερη κατανόηση ιατρικών θεμάτων από τους δεύτερους. Κυρίως όμως 
αποτελούν μέσο έκφρασης ανθρώπων που είχαν ή έχουν άμεση επαφή με την ασθένεια.  
Μέσα από τα graphic medicine, διάφοροι δημιουργοί εκφράζουν τις εμπειρίες, τις φοβίες και 
τις αγωνίες τους, αποτυπώνοντας την ιστορία τους και τα συναισθήματά τους σε οπτικές 
εξιστορήσεις, με κεντρικό θέμα την ασθένεια.  Σκοπός της ανακοίνωσης είναι μια πρώτη 
καταγραφή της κατηγορίας graphic medicine σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Εντοπίζονται τα 
πρώτα ψήγματα του είδους, αναλύονται οι λόγοι που ευνόησαν την ανάπτυξή του, 
παρουσιάζονται οι πρωτοπόροι του κινήματος, οι ενεργές κοινότητες και τα ψηφιακά 
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περιβάλλοντα στα οποία οι δημιουργοί διαθέτουν τα έργα τους ή μέρος αυτών. Γίνεται 
επίσης αναφορά σε δημιουργούς graphic medicine που βίωσαν την ασθένεια από 
διαφορετική οπτική. Συγκεκριμένα, από την οπτική των επαγγελματιών του υγειονομικού 
τομέα (ιατρών, νοσοκόμων και διοικητικού προσωπικού), την οπτική των ασθενών και των 
συγγενών τους, και, τέλος, αυτήν των φροντιστών των ασθενών.  
 
Λέξεις-κλειδιά: κόμικς, graphic medicine, ψηφιακά περιβάλλοντα. 
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Η ‘’αειφόρος ανάπτυξη’’ είναι μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη έννοια η οποία συνδέεται 
με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την οικονομική 
ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την πολιτισμική πρόοδο (Nikolaou et al., 2019). Στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που μελετούν 
την σχέση φύλου – αειφορίας, (Zelezny et al., 2019. Papavasileiou et al., 2019).  Από τα 
πορίσματα των περισσότερων ερευνών προκύπτει πως ο ρόλος των γυναικών είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός, κυρίως σε επίπεδο φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων (Xiao & Hong 2010) καθώς 
επίσης ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς 
συγκριτικά με τους άντρες (Torgler, García-Valiñas, & Macintyre, 2008. Lee, 2009). Με βάση 
το ανωτέρω θεωρητικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα, σκοπός της οποίας ήταν 
η διερεύνηση των απόψεων των αντρών της Ρόδου που ζουν τόσο σε χωριά όσο και στην 
πόλη και είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, για τον ρόλο των γυναικών στην τοπική αειφορική 
ανάπτυξη του νησιού. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ποιοτική και χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος της ημι-δομημένης συνέντευξης. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους 
συνεντευξιαζόμενους αφορούσαν και τους τέσσερις αλληλένδετους άξονες της αειφορίας, 
ήτοι τον περιβαλλοντικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτισμικό. 
 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην 
τοπική αειφορική ανάπτυξη.  Σύμφωνα με δεδομένα των απαντήσεων, οι γυναίκες εκείνης 
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της εποχής, παρόλο που ήταν κοινωνικά αρκετά περιορισμένες και πολύ επιβαρυμένες με 
διάφορες εργασίες, τόσο στο σπίτι όσο και έξω από αυτό, είχαν μια φιλοπεριβαλλοντική 
κουλτούρα, η οποία είχε συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνετή 
διαχείριση των φυσικών πόρων, όσο και στην γενικότερη οικονομία του οίκου τους αλλά και 
της τοπικής κοινωνίας, όπως επίσης στη σύσφιξη των διαπροσωπικών κοινωνικών σχέσεων 
και στη διαφύλαξη της παράδοσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Γενικότερα, η συμβολή 
τους στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού ήταν καθοριστική.   
 
Λέξεις κλειδιά: γυναίκα, περιβάλλον, τοπική αειφόρος ανάπτυξη. 
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Χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών είναι η ύπαρξη έμφυλων ρόλων, οι οποίοι 
μεταβάλλονται με τον χρόνο. Η απόκτηση παιδείας αποτελεί θεμελιώδης δικαίωμα για 
όλους. Ως μηχανισμός κοινωνικής αλλαγής, η εκπαίδευση έχει ως στόχο (θεσμικά) την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Παρόλα αυτά ως μέσο κοινωνικού ελέγχου είναι 
εμφανές ότι αναπαράγει κοινωνικές δομές στηριζόμενες στην ανδρική κυριαρχία. Το σχολείο 
αποτελώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας, παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην 
κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών όσο και στις επιλογές που θα κάνουν για τις σπουδές 
τους και το μελλοντικό τους επάγγελμα. Αποτελεί το χώρο όπου αναπαράγεται η ανισότητα 
των δύο φύλων. Τα έμφυλα στερεότυπα, μέσα από την εκπαίδευση, επηρεάζουν τις 
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αποφάσεις των μαθητών/τριών. Ωστόσο, και στο γενικότερο περιβάλλον των παιδιών 
επικρατούν στερεότυπα φύλου διαφοροποιώντας έτσι τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους. 
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να ανιχνεύσει ποια είναι τα έμφυλα στερεότυπα/διακρίσεις 
που προάγονται στο σχολικό περιβάλλον και ποιος ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην 
διαιώνιση αυτών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία είναι η 
βιβλιογραφική επισκόπηση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικό φύλο, στερεότυπα, έμφυλα στερεότυπα, διακρίσεις, 
εκπαιδευτικοί, ισότητα. 
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Τι είναι το φύλο; Γεννιέσαι, Αισθάνεσαι ή Γίνεσαι ; Κι αν κατατάσσεσαι ως γένος θηλυκό ποιος 
προκαθορίζει τη θέση σου μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι; Η κοινωνία ή τα χρωμοσώματά 
σου; Η έμφυλη βία και συγκεκριμένα η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί μία σύγχρονη 
παθογένεια της εποχής μας. Ο επιπολασμός του έμφυλου ζητήματος συνιστά ένα 
πολυπαραγοντικό και  πολύπλοκο φαινόμενο που εκτείνεται χρονικά και γεωγραφικά  με 
πολυεπίπεδες επιπτώσεις στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής. Σκοπός της εν λόγω 
επιστημονικής εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και 
επιστημονικά δεδομένα τις διάφορες συνιστώσες που οδηγούν στο οδυνηρό φαινόμενο της 
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γυναικοκτονίας. Αρχικά, πραγματώνεται μία επισκόπηση των παραγόντων που καθορίζουν 
την φυλετική ταυτότητα του ατόμου. Συνακόλουθα, παρατηρείται και σχολιάζεται η 
«ασύμμετρη σχέση» μεταξύ των φύλων, μέσα από ενδεικτικά αποσπάσματα που 
καταδεικνύουν τη φυλετική ανισότητα, κατά το πέρας του χρόνου. Ως εκ τούτου, 
παρατίθενται και αναλύονται επιστημονικά τεκμήρια που επαληθεύουν την έξαρση τόσο της 
έμφυλης όσο και ης σεξουαλικής βίας. Οι δύο αυτές, συνιστώσες αποτελούν προπομπό του 
ακραίου φαινομένου της γυναικοκτονίας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: φύλο, έμφυλη βία, σεξουαλική βία, ιστορική επισκόπηση,  επιστημονικά 
δεδομένα, γυναικοκτονία.  
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Η μουσική βρίσκεται παντού γύρω μας. Μας συνδέει μέσω των ανθρώπινων σχέσεων και 
παραγώγων στο διηνεκές της ιστορίας των πολιτισμών και των κουλτούρων.  Είναι 
δημιουργική, συνεργατική, αισθητικά απολαυστική και γεμάτη προκλήσεις διαδικασία. Στα 
σχολικά περιβάλλοντα, η μουσική είναι σε θέση να ενώνει τις κοινότητες μέσω κοινών 
πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, να δίνει κίνητρα για πειραματισμό, για δημιουργικές 
συνευρέσεις μουσικών συνόλων προσφέροντας τη δυνατότητα σε παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν εκφραστικά και να απολαμβάνουν τη μουσική σύμπραξη 
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ως «τελετουργία» ψυχικής ανάτασης. Η απόλυτη χαρά της μουσικής δημιουργίας είναι σε 
θέση να τροφοδοτήσει τον πυρήνα μιας σχολικής κοινότητας, εμπλουτίζοντας τα μέλη της, 
ενισχύοντας παράλληλα τους κοινούς δεσμούς υποστήριξης και εμπιστοσύνης που 
δημιουργούν ένα υπέροχο σχολείο. Διαχρονικά, τα Προγράμματα Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου λαμβάνουν  υπόψη τους τα πολλά διαφορετικά σχολικά πλαίσια που 
υπάρχουν, όπως εκείνα διαμορφώνονται από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές 
αλλαγές και συνθήκες. Επαναδιατυπώνουν, ως εκ τούτου, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία 
των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στις θεματικές ενότητες, τις διαδικασίες 
σχεδιασμού αναπτυξιακά κατάλληλων και πλούσιων σε μουσικές εμπειρίες και μουσικά 
ερεθίσματα μαθησιακών περιβαλλόντων στο νηπιαγωγείο. Οι τοποθετήσεις και η συζήτηση 
που θα ακολουθήσει έχουν ως σκοπό να προβληματίσουν τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σε 
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και σε προτάσεις που αφορούν στις διδακτικές πρακτικές 
και που θα επιτρέψουν τη δημιουργική ενσωμάτωση των μουσικοπαιδαγωγικών αρχών στον 
σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων των επαγγελματιών της προσχολικής αγωγής ώστε με 
τη σειρά τους να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής μονάδας.  
 
Κείμενο Αναφοράς: Θεοδωροπούλου, Ε. (2014). Ανιχνεύοντας την έννοια της κριτικής σκέψης στο Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: H κρυφή είσοδος της φιλοσοφίας. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, 
Μ., Καΐλα, Ν. Πολεμικός, Γ. Παπαδόπουλος, Σ. Καφούση & Π. Φώκιαλη (Eπιμ.)., Η έρευνα στις Επιστήμες της 
Αγωγής (σσ. 68-100). 

 
 
 
 
 

Ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον ως πεδία ηχητικών 
ερεθισμάτων: O ρόλος της μουσικής στην ανάπτυξη του νηπίου 

 
 

Κάππα Φωτεινή     
pse18082@rhodes.aegean.gr  

 
 Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

m.argyriou@aegean.gr 
 
 

Σύμφωνα με τη Σέργη (1994), η μουσική αγωγή στοχεύει, αφενός, στη συναισθηματική 
ανταπόκριση του εσωτερικού – συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου (η οποία 
εξωτερικεύεται μέσα από την αλληλεπίδραση του ήχου και του συναισθήματος) και, 
αφετέρου, στην απόκτηση δεξιοτήτων μουσικής έκφρασης (μέσα από τη χρήση του σώματος, 
της φωνής και των μουσικών οργάνων). Επιπλέον επιδιώκει την αντίληψη των μουσικών 
εννοιών (μέσα από διαδικασίες ανακάλυψης και δημιουργίας) όπως, επίσης, στοχεύει στην 
κατανόηση των στοιχείων της μουσικής όπως και των συσχετισμών τους (Αργυρίου, 2018). Η 
παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη του νηπίου, 
αλλά και τα ηχητικά ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του και τη φύση. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και την ανάλυση 
των ερευνητικών δεδομένων, τη σχέση που έχουν το Ανθρωπογενές και το Φυσικό 
Περιβάλλον με την πρόσληψη των ήχων που λαμβάνει το κάθε παιδί καθώς και επίσης και 
να αποδείξει ότι η μουσική σε όλες τις εκφάνσεις της, επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη του 
παιδιού. Οι διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 
της σκέψης του/της παιδαγωγού ώστε με τη σειρά του/της να διαμορφώσει ανάλογα τη 
μουσική διδακτική εστιάζουν: στην «Εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον, στην 

mailto:pse18082@rhodes.aegean.gr
mailto:m.argyriou@aegean.gr


 

[32] 
 

«Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον και στην «Εκπαίδευση για το περιβάλλον, καθώς 
σημειώνεται η κοινωνική ευθύνη του παιδιού ως διευκολυντή της ορθής  διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών ερεθισμάτων.   
 
Λέξεις-κλειδιά: προσχολική αγωγή, νηπιαγωγείο, μουσική, μουσική ακρόαση, μουσικά 
ερεθίσματα, αυτί, ηχητικά ερεθίσματα, ανθρωπογενές περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον. 
 
 
Βιβλιογραφία 

- Ανδρεαδάκης, Ν., Καΐλα, Μ., Παπαβασιλείου, Β., & Παπαδομαρκάκης, Γ. (2018). Αειφορία, αειφόρος 
ανάπτυξη, φύση και ανθρώπινη φύση. Αθήνα: Εκδόσεις  Διάδραση. 

- Αργυρίου, Μ. (2021). Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας 
για την προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΔίΣΗΓΜΑ.  

- Ζώγαλη, Μ. (2018). Οι επιδράσεις της μουσικής ακρόασης στην ανάπτυξη του παιδιού. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών.  

- Κανελλάκη, Σ., Μαριδάκη- Κασσωτάκη, Β., & Παπαβασιλείου, Β. (Επιμ.) (2010). Διεργασίες σκέψης στο 
σχολείο και το περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

- Παπαβασιλείου, Β. (2015). Αειφόρος ανάπτυξη και εκπαίδευση: Το πολυδιάστατο μιας σχέσης. Αθήνα: 
Εκδόσεις Διάδραση. 

- Σέργη, Λ. (1993). Η μουσική αγωγή ως παράγοντας για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού: 
Διαθεματική διδασκαλία με κεντρικό άξονα τη μουσική σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων ως έξι χρονών. 
(αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.  

 
 

Το "μουσικό παιχνίδι" με παιδαγωγικούς όρους: Εκφάνσεις της 
δημιουργικότητας των νηπίων 

 
 

Μουζάκη Βασιλική- Νεφέλη 
 
 

Επίβλεψη: Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 
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Η ικανότητα του ανθρώπου να εκφράζεται χρησιμοποιώντας σύμβολα (λέξεις, ήχους, 
χρώματα, κίνηση) αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κατόρθωμα του. Ανάμεσα σε αυτούς τους 
τρόπους έκφρασης η μουσική και ο συμβολισμός της συστήνει μοναδικό μέσο επικοινωνίας, 
πόσο μάλλον όταν μετουσιώνεται σε παιχνίδι για τις μικρές ηλικίες. Η κάθε μορφή παιχνιδιού 
δίνει άλλο νόημα και άλλη σκοπιμότητα στις καθημερινές ρουτίνες των νηπίων και για αυτό 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαφορετικά είδη παιχνιδιού. Κεντρικοί άξονες 
της παρουσίασης αφορούν στην παιγνιώδη προσέγγιση της μουσικής στο νηπιαγωγείο 
αξιοποιώντας προτάσεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου του 2021. 
Παρουσιάζεται μία κατηγοριοποίηση του παιχνιδιού με παιδαγωγικούς όρους για την 
προσχολική εκπαίδευση και μία επιπλέον κατηγοριοποίηση του μουσικού παιχνιδιού όπως 
αυτό προσδιορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Μουσικής του 2021. Κομβικά ερευνητικά 
ερωτήματα της εργασίας στοχεύουν στο να απαντήσουν στα εξής: 1) παρέχονται ευκαιρίες 
μέσα από τα προγράμματα σπουδών  του Νηπιαγωγείου ώστε να συμβάλλει η μουσική στις 
διδακτικές πρακτικές του/της νηπιαγωγού; 2) εξελίσσει η μουσική εκπαίδευση με παιγνιώδη 
μορφή τους τομείς ανάπτυξης του νηπίου; 3) γιατί θεωρείται η μουσική αλληλένδετη με τις 
δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον; 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μουσική στην προσχολική ηλικία, μουσικό παιχνίδι, μουσική παιδεία, μουσική 
δημιουργικότητα, παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη μουσική. 
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για την προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή (2η έκδ.). Θεσσαλονίκη: ΔίΣΗΓΜΑ. 
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Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι 
στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες (τόμ. α’ & β’).  Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ - Εργαστήριο "Έρευνας 
στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία" (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

- Μπουλασίκη, Μ. (2008). Η χρήση του μουσικού παιχνιδιού στην άτυπη μουσική διδασκαλία. 
Θεσσαλονίκη: Tμήμα Μουσικής Επιστήμης και Tέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

- Ξανθάκου, Π., & Καΐλα, Μ. (2011).Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα. Αθήνα: Διάδραση.  
- Ξανθάκου, Π., Σταύρου, Ν., Μπάμπαλης, Θ., & Καΐλα, Μ. (2011). Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο 

Σχολείο και την Κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.  
 
 
 
 
 

Η σημασία της (Δια)πολιτιστικής εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή 
και ο ρόλος της παραδοσιακής μουσικής 
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Στη μουσική εκπαίδευση σημείο αναφοράς είναι πάντα η ουσία της μουσικής εμπειρίας και 
η αέναη σημασία της για τον άνθρωπο. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εγείρει 
διαχρονικά ερωτήματα, όπως πώς θα πρέπει να επαναδιατυπώνονται στη συγχρονία, 
ικανοποιώντας ουσιαστικές παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις ή θεραπεύοντας τις ανάγκες 
μαθητικών συνόλων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και με ποιους τρόπους θα 
επαναπροσδιορίζεται η σχέση της γενικής με τη μουσική εκπαίδευση, ώστε να αίρονται οι 
οποιεσδήποτε ενστάσεις για την προτεραιότητα ή την σημαντικότητα και των δύο από τους 
ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς. Στη δημόσια συζήτηση για τη σχολική μουσική εκπαίδευση 
αναδύονται αρκετά θέματα εκ μέρους των εκπαιδευτικών τα οποία συν-διαμορφώνονται με 
βάση τις προσωπικές εμπειρίες τους.  Είναι λογικό, λοιπόν, όλα τα παραπάνω να 
επαναδιατυπώνουν τους στόχους της μουσικής με έντονη αναφορά στις προσωπικές 
αντιλήψεις τους για τη μουσική εκπαίδευση. Οι περισσότερες χώρες του δυτικού πολιτισμού 
έχουν/είχαν σχεδόν παρόμοιες προσδοκίες από το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Αυτές οι 
προσδοκίες ή τα «ιδανικά» στηρίχτηκαν πάνω σε διαχρονικά διακυβευμένες θέσεις και προ 
γράμματα σπουδών όπως: να προσφέρουν ολοκληρωμένη και περιεκτική εκ παίδευση για 
την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού, να προσφέρουν ισονομία στην παροχή της εκπαίδευσης 
με όλα τα μέσα, να διδάσκουν με προσανατολισμό στο κοινωνικό πρόσωπο της εκπαίδευσης 
και στον σεβασμό της κουλτούρας, να αναπτύσσουν τη γνώση σχετικά με όλες τις μορφές 
των τεχνών, να ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξη, να διδάσκουν τα παιδιά πώς να οδηγούνται 
σε πληρότητα σεβόμενοι τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους. Κρίνοντας από τα 
παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι αναπτύχθηκε μια ρητορική για την ισορροπημένη 
εκπαίδευση του παιδιού με στόχο την πλήρη πνευματική, ηθική και σωματική του ανάπτυξη 
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αλλά και με ανάλογη δέσμευση για τη συμπερίληψη της εκπαίδευσης των Τεχνών στη Γενική 
Εκπαίδευση (Αργυρίου, 2021). Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, παρουσιάζεται ο 
προβληματισμός μας για την  ένταξη της (Δια)πολιτιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και η 
οποία προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και υποδοχής 
των μικρών μαθητών/-τριών καθώς διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία η μουσική 
εκπαίδευση δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτιστικής πραγματικότητας 
και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής. Στα παραπάνω, η παραδοσιακή μουσική και η 
αξιοποίησή της στις πρακτικές των νηπιαγωγών, έρχεται για να συμβάλλει στην σύνδεση των 
γενιών μεταξύ τους με βασικό πεδίο άντλησης στοιχείων τον Μουσικό Πολιτισμό της χώρας 
αναφοράς των στοιχείων που αξιοποιούνται. Συγκεκριμένα, μέσω της λαϊκής παράδοσης 
αναζητούνται οι ρίζες του κάθε τόπου, ανακαλύπτονται οι παραδόσεις του και απεικονίζεται 
η φυσιογνωμία του. Ως εκ τούτου, η λαϊκή παράδοση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις 
μικρές ηλικίες καθώς έχει αντίκτυπο στην διαμόρφωση της ταυτότητας, της πολιτιστικής 
μνήμης καθώς και της ένταξης του κάθε πολιτισμού στη συγχρονία.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Παράδοση, Μουσική Παράδοση, (Δια)πολιτιστική μουσική εκπαίδευση, 
Μουσικό παραμύθι, πολιτισμός, μουσική κουλτούρα, μουσική δημιουργικότητα.  
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Όψεις της μουσικής δημιουργικότητας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
2014 
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Η δημιουργικότητα καλύπτει χαρακτηριστικές ικανότητες ατόμων οι οποίες καθορίζουν την 
πιθανότητα να εκφράσουν μια δημιουργική συμπεριφορά με εκδηλώσεις όπως η 
εφευρετικότητα, η σύνθεση, ο αυτοσχεδιασμός. Η μουσική τέχνη, ως ανακαλυπτική 
διαδικασία αλλά και ως συνειδητή αξιοποίηση και λειτουργία με σύμβολα, βγαίνει από το 
συνηθισμένο και συμβατό και (υπο)δέχεται το νέο και δημιουργικό. Οι ποικίλες μορφές της 
μουσικής τέχνης αναδεικνύουν τρόπους έκφρασης και αυτό με την σειρά του ενεργοποιεί τα 
αντιληπτικά κανάλια των νηπίων, προκαλεί και προσκαλεί τις αισθήσεις, ενεργοποιεί και 
μετατρέπεται σε  κινητήριο δύναμη για κάθε καινοτομία και παραγωγή. Αν οι εκπαιδευτικές 
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μέθοδοι και πρακτικές είναι πλούσιες με υλικό από τις τέχνες, στην ενήλικη ζωή 
επιτυγχάνεται η ανάκληση στην μνήμη καλλιτεχνικών και μουσικών βιωμάτων όπως, επίσης, 
αισθητικών συγκινήσεων από την παιδική ηλικία. Στη συγκεκριμένη εργασία, επισημαίνονται 
και παρουσιάζονται, μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου για το 2014, όψεις 
της δημιουργικότητας όπως προκύπτουν από την διαθεματική και διεπιστημονική 
αξιοποίηση της μουσικής σε πρακτικές των νηπιαγωγών. 
  
Λέξεις-κλειδιά: Δημιουργικότητα, Μουσική δημιουργικότητα, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου 2014.   
 
 
Βιβλιογραφία 

- Αργυρίου. Μ. (2021). Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας 
για τη προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή. Αθήνα: ΔίΣΗΓΜΑ. 

- Ξανθάκου, Π. & Καΐλα, Μ. (2011).Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα. Αθήνα: Διάδραση. 
- Ξανθάκου, Π., Σταύρου, Ν., Μπάμπαλης, Θ., & Καΐλα, Μ. (2011). Δημιουργικότητα και καινοτομία στο 

σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.  
- Πατσανζόπουλος, Κ. (2004). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών μουσικής. 

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών (Α.Π.Σ). Εργαστήριων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 
(σσ.164-178). Παιδαγωγικό ινστιτούτο: Αθήνα. 

- Σκαρπέλος, Γ. (χ.η.). Η μετασχηματιστική δύναμη της τέχνης: «Μεταμορφώσεις» του φυσικού 
περιβάλλοντος μέσω της τέχνης στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Τέχνη και δημιουργικότητα. 
Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

- Σουκούλη, Γ. (2013). Μουσική δημιουργικότητα και συνεργατικότητα στην προσχολική ηλικία μέσα από 
δραστηριότητες μουσικού αυτοσχεδιασμού και ομαδικής σύνθεση: Μια έρευνα δράσης. Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.  

 
 
 
 

Κριτήρια επιλογής παιδικού ρεπερτορίου στην τάξη του νηπιαγωγείου 
 
 

Τσουνιά Κατίνα    
pse18262@rhodes.aegean.gr 

 
Επίβλεψη: Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

m.argyriou@aegean.gr 
 
 

Η παρούσα εργασία αναλύει την αναγκαιότητα ύπαρξης συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
επιλογή παιδικού ρεπερτορίου για διδασκαλία μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  Σκοπός 
της είναι να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με το πώς και γιατί έχουν επιλεχθεί αυτά τα 
κριτήρια εκ μέρους των νηπιαγωγών ώστε να προσφέρουν αισθητική απόλαυση, κατανόηση 
του λεξιλογίου, ευκαιρίες για ανάπτυξη του λόγου και του ρυθμού ώστε το παιδικό 
ρεπερτόριο να λειτουργήσει παραγωγικά και καταλυτικά για την διευκόλυνση λεκτικής και 
κινητικής ανάπτυξης του νηπίου. Γίνεται απόπειρα συσχετισμού των θεωριών των Piaget και 
Vygotsky με αναγωγές στον ρόλο της ακουστικής πρόσληψης και της φωνητικής εκτέλεσης 
των νηπίων στην ολιστική ανάπτυξη τους. Επισημαίνεται η σημαντικότητα επιλογής 
κριτηρίων για την άσκηση και της εξέλιξη της μουσικής νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρία 
του Gardner. Σημειώνεται, επίσης, η επιλογή παιδικών τραγουδιών υπό όρους αξιοποιώντας 
τη θεωρία του Bruner για τον Πολιτισμό της Εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, για να 
διαμορφωθεί το παιδικό ρεπερτόριο και τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη,  ο/η 
νηπιαγωγός οφείλει να λάβει υπόψη του/της τις θεωρίες ανάπτυξης του παιδικού εγκεφάλου 
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κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής των νηπίων και, επομένως, να εστιάσουν στην 
ψυχοκινητική, συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Στο δεύτερο μέρος της 
παρουσίασης,  γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες συλλογές παιδικών τραγουδιών, 
κατάλληλες προς αξιοποίηση στην προσχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένες αναφορές στα 
κριτήρια επιλογής τους.   
 
Λέξεις-κλειδιά: Παιδικό ρεπερτόριο, συλλογές τραγουδιών, κριτήρια επιλογής τραγουδιών, 
φωνητική καλλιέργεια νηπίων, ανάπτυξη λεξιλογίου νηπίων, πρακτικές νηπιαγωγών. 
 
 
Βιβλιογραφία 
 

- Αργυρίου, Μ. (2018). Η μουσική παιδεία ως εφαρμοσμένη πολιτιστική πολιτική και πρακτική στον χώρο 
της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 

- Αργυρίου. Μ. (2021). Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας 
για τη προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή. Αθήνα: ΔίΣΗΓΜΑ. 

- Εφραιμίδου, Β. (2006). Το παιδικό τραγούδι: Συλλογή, ενορχήστρωση και διδασκαλία σε παιδιά του 
νηπιαγωγείου. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.   

- Ζαχαριάδου, Β. (2020). Η θεωρία του Piaget και η εφαρμογή της στην μουσική εκπαίδευση. 
Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

- Κατσούτα, Ε. (2019).  Διάλογος δύο παιδαγωγών η περίπτωση του Piaget & Vygotsky. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

 
 
 
 
Η κούκλα ως μέσο εμψύχωσης μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων για 

νήπια: Παιδαγωγικό πλαίσιο και εφαρμογές 
 
 

 Βανδώρου Μαρία     
 pse18017@rhodes.aegean.gr  

 
Επίβλεψη: Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

m.argyriou@aegean.gr 
 

 
Η παρουσίαση υπερθεματίζει για την απαραίτητη και σταθερή σχέση που θα πρέπει να 
κατέχει η κούκλα στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την συμβολή της ως μέσο 
εμψύχωσης και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων για νήπια. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι η εμβάθυνση στην ιδιότητα της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής, μαθησιακής 
ανάπτυξης του νηπίου, καθώς και της μουσικοκινητικής του εξέλιξης με την παράλληλη 
χρήση της κούκλας, όπως επίσης και στην αρμονική ανάπτυξη των έμφυτων ικανοτήτων του 
παιδιού το οποίο καλείται να προσαρμοστεί σε ένα κόσμο ενηλίκων διαφορετικό από τον 
δικό τους. Στόχοι της έρευνας αποτελούν η κοινωνικοποίηση, η αισθητική καλλιέργεια, η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών, η εξέλιξη του λόγου, η 
οργάνωση της σκέψης καθώς και η ψυχαγωγία. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τέσσερα 
διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, ασχολείται με την εμψύχωση του αντικειμένου ως μέσο 
ενεργοποίησης. Στο δεύτερο, αναφέρεται στην χρήση της κούκλας ως παιδαγωγικό μέσο 
διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή. Ασχολείται με την αξιοποίηση της κούκλας στην 
μαθησιακή διδασκαλία, τους τρόπους χρήσης της κούκλας ως μέσο διδασκαλίας και τέλος 
την συμβολή της κούκλας στην κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου από το νήπιο. Στο 
τρίτο μέρος, ασχολείται με την αξιοποίηση της κούκλας στην μουσικοκινητική αγωγή. Στο 
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τέταρτο μέρος ερευνάται η συμβολή της κούκλας ως αντικείμενο αναφοράς στην ζωή του 
νηπίου.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Η κούκλα ως μέσο εμψύχωσης, η κούκλα ως παιδαγωγικό μέσο, η κούκλα 
ως μέσο έκφρασης του νηπίου, μουσικό κουκλοθέατρο, κούκλα και μουσικό παιχνίδι.  
 
 
Βιβλιογραφία 
 

- Sharp, A.M., & Splitter, L.J. (2011). Φιλοσοφία για παιδιά. Το κουκλονοσοκομείο και δίνοντας νόημα στον 
κόσμο μου. Ένα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό της προσχολικής σγωγής 
(E.Θεοδωροπούλου, Μτφρ., Εισαγ., Σημειώσεις). Αθήνα: Διάδραση. 

- Αργυρίου. Μ. (2021). Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας 
για τη προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή. Αθήνα: ΔίΣΗΓΜΑ. 

- Καΐλα, M. (1999). Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
- Κοντάκος, A. (2003). Μύθοι και εκπαίδευση. Προτάσεις για μια παιδαγωγική του μύθου. Αθήνα: 

Ατραπός 
- Κοντογιάννη, Α. (1983/2012). Η δραματοποίηση για παιδιά, για γονείς – νηπιαγωγούς – δασκάλους. 

Αθήνα: Τόπος.  
- Κουρετζής, Λ. (1991). Το θεατρικό παιχνίδι. Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική 

προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης. 
- Λενακάκης, Α. (2015). Κουκλοθέατρο και κούκλες στην εκπαίδευση. Στο Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη 

(Επιμ.), Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία (σσ. 148-166). Θεσσαλονίκη: ΤΕΑΠΗ, ΑΠΘ. 
- Μαγουλιώτης, Α. (2009). Κούκλες στη κοινωνία, στις τέχνες, στην εκπαίδευση. Βόλος: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Θεσσαλίας. 
- Παρούση, Α. (2000). Κούκλες κουκλοθέατρου. Αθήνα: Πατάκη. 

 
 
 
 
 

Μουσική κουλτούρα Κρητικής και Δωδεκανησιακής παράδοσης: 
Μουσικοκινητικές δραστηριότητες νηπίων στην Πράξη 

 
 

Ξεπαπαδάκη Ευτυχία 
pse13155@rhodes.aegean.gr  

 
Επίβλεψη: Δρ. Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

m.argyriou@aegean.gr 
 
 

Η παράδοση αποτελεί το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκδηλώνουν την ανάγκη τους να 
συνδεθούν με το παρελθόν και να κατανοήσουν την κάθε κοινωνία και την κάθε εποχή του 
παρελθόντος αυτού, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η παράδοση κρατά τους ανθρώπους 
δέσμιους του παρελθόντος τους ή ότι τους οδηγεί στο μέλλον χωρίς καθοδήγηση. Αντιθέτως, 
διατηρώντας το παλιό στοιχείο, απελευθερώνει χώρο και εξασφαλίζει μια στέρεα βάση για 
το καινούριο. Η παράδοση συνεπώς, συνίσταται από στοιχεία μη διαχρονικά, περιορισμένης 
χρονικής εμβέλειας και λειτουργικότητας, άμεσα συναρτημένα με κοινωνικά και πολιτιστικά 
πρότυπα χρονικά οριοθετημένα με συμβατική ανθεκτικότητα στις εξελικτικές μεταβολές, 
καθώς και από στοιχεία διαχρονικά αδιάλειπτης ενεργοποίησης, ενισχυμένης 
λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, τα οποία συνιστούν υπερχρονικό συνδετικό ιστό 
διαφοροποιημένων εποχών. Η μελέτη της λαϊκής παράδοσης δίνει τη ευκαιρία να 
εμπλουτιστούν οι γνώσεις ενώ -την ίδια στιγμή- συγκινεί και συμμετέχει στη διατήρηση της 
πολιτισμικής ταυτότητας ενός λαού, αποτρέποντας έτσι την εθνική αλλοτρίωση. 
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Συγκεκριμένα, η λαϊκή παράδοση συμπυκνώνει τη διαχρονική εμπειρία σε πολλούς τομείς 
της δραστηριότητας που πραγματοποιούσαν οι άνθρωποι, αποτελώντας έτσι τον συνδετικό 
κρίκο ένωσης μεταξύ των παλιότερων γενεών με τις επόμενες γενιές. Πρόκειται δηλαδή, για 
τη ζωντανή παρουσία του παρελθόντος, ενώ παράλληλα διευκολύνει με τον τρόπο αυτό την 
ενίσχυση της εθνικής ενότητας του λαού. Μέσα από την εθνική παράδοση εμπνέεται ο 
σεβασμός αλλά και η πίστη στα μεγάλα ιδανικά και στις σημαντικότερες ανθρώπινες αξίες, 
ενώ την ίδια στιγμή, ενισχύεται το πνεύμα της αλληλεγγύης, της συνεργασίας αλλά και της 
συλλογικότητας, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο πηγή δημιουργίας και έμπνευσης. Η 
συγκεκριμένη βιβλιογραφική έρευνα πραγματεύεται την εξέλιξη της ελληνικής παράδοσης 
με τη πάροδο των χρόνων σε ιστορικό πλαίσιο με σκοπό να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της 
αντιληπτικότητας εκ μέρους των επαγγελματιών της εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας 
ώστε -στις διδακτικές  πρακτικές τους- να αποδεχτούν και να υποδεχτούν και άλλες 
πολιτισμικές κουλτούρες. Γίνεται αναφορά στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου 
στα έτη 2002-2003, 2011, 2014 και 2021 όπου πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη σχετικά 
με την αξιοποίηση του χορού και της μουσικής σε θεματικές περιοχές των αναλυτικών 
προγραμμάτων. Επισημαίνεται η έμφαση που δίνεται σε μουσικοχορευτικές δραστηριότητες 
στις διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών αξιοποιώντας τον μουσικό πλούτο της Κρητικής 
και της Δωδεκανησιακής παράδοσης μέσα από προτεινόμενα παραδείγματα. Σημειώνεται, 
επίσης, ο ρόλος των παιδαγωγών της  προσχολικής ηλικίας για τη διδασκαλία των 
παραδοσιακών χορών και τη μετάδοση της νησιωτικής παράδοσης στα νήπια.  
 
Λέξεις-κλειδιά: νήπια, μουσική κουλτούρα, Δωδεκανησιακή & Κρητική παράδοση, 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες, μουσική-χορός-ρυθμός-λόγος. 
 
 
Βιβλιογραφία 

- Kοντάκος, Α. (2009). Εικόνες και όψεις της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Ρόδος: Διεθνές Κέντρο 
Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. 

- Αργυρίου, Μ. (2018). Η μουσική παιδεία ως εφαρμοσμένη πολιτιστική πολιτική και πρακτική στον χώρο 
της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 

- Αργυρίου. Μ. (2021). Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική. Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας 
για τη προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή. Αθήνα: ΔίΣΗΓΜΑ. 

- Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, & Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί 
σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. 

- Κουρεμένος, Γ. (1999). Εκθέσεις ειδών λαϊκής παράδοσης και παιδί. Στο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ),  
Λαϊκή παράδοση και σχολείο (σσ.179-180). Αθήνα: Καστανιώτη. 

- Κουτσουβάνου, Ε., & Ομάδα Εργασίας (2003). Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Διαθεματική 
Διδακτική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέα 

- Λυκεσάς, Γ., & Κωνσταντινίδου, Μ. (2004). Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Μουσικοπαιδαγωγικά, 1, 84-96. 

- Σέργη, Λ. (1995). Η επίδραση της μουσικής μέσα από τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg.  
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3η Συνεδρία 
Εργαστήρια 

_____________________________________________________________________ 
 

Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας ΙΙ: 
 

Εμπειρία Some/a-Body 
 
 
Παρακίνηση-Παρατήρηση-Κινησιολογία:  

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου  
theod@aegean.gr  

 
 
Ομάδα φοιτητριών/-ών προσκαλείται να αντιδράσει και να κινητοποιηθεί σε σχέση με ένα 
αρχικό εννοιολογικό σενάριο, το οποίο, μέσα από τον τρόπο και τον ρυθμό των αντιδράσεων 
και των κινήσεων που συμβαίνουν/αναδύονται εν είδει διαλόγου/συνάντησης, 
αναπτύσσεται ελεύθερα και μη συστηματικά, αυθόρμητα ει δυνατόν, εξελίσσεται  και 
μετασχηματίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο διασχίζει την όλη 
εμπειρία ως μία διαρκής διαδικασία που συνδέει (διά)-λογο, φωνή, σιωπή, χειρονομία με 
άξονα την έμφαση στο σώμα. Αυτή η προσπάθεια ενδιαφέρεται για το πώς το σώμα αντιδρά 
σε  φιλοσοφικές παρακινήσεις και πώς με αυτήν η ίδια η αντίδραση κινεί τη σκέψη. Εϊναι 
ένας τρόπος να αναγνωριστούν, εν είδει  άσκησης, εμφανίσεις, μορφές, τρόποι, ενέργειες, 
ενσωματωμένες εμπειρίες φιλοσοφίας  Αυτή η ίδια η εμπειρία θα μπορούσε να εισάγει 
τον/την εκπαιδευτικό σε μία διαφορετική αντίληψη της παρουσίας και της πράξης του/της 
μέσα στην τάξη αναδεικνύοντας μία άλλη διάστασή της. 
 
Το workshop εντάσσεται στο project SomaeBody του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική 
Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) [https://practphilab.aegean.gr/some-abody/)]. 
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Εργαστήριο ΦΩΝΗΣ:  
From the front of the choir – Cross Curricula Settings 

Mε το Φωνητικό Σύνολο: CORPUS MUSICAE 
 
 

Διδασκαλία & Επιμέλεια: Δρ.  Αργυρίου Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 
 – Γιώργος Σιτώτης, Μαέστρος, Μουσικολόγος, Med Μοντέλα Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 
 
 

Η αίσθηση του «ανήκειν» ξεκινά συχνά από ομάδες που σχηματίζονται είτε για τη συμμετοχή 
σε μουσικές εμπειρίες είτε για τις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης καλλιτεχνικής μαθησιακής 
προσέγγισης όπως είναι οι ενδοσχολικές διαδικασίες. Λόγω της πρόσθεσης και της κίνησης 
στη μουσική (Cross, 2005), η συλλογική μουσική δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να 
εκφραστούν σε έναν συναισθηματικά "ασφαλές χώρο", ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να 
οδηγήσει σε ισχυρότερους ομαδικούς δεσμούς. Το τραγούδι και η κίνηση που το συνοδεύουν 
μπορεί να ικανοποιήσει την εγγενή ανθρώπινη επιθυμία να μοιράζονται συναισθήματα, 
εμπειρίες και δραστηριότητες (Kirschner &Tomasello, 2010). Η προσέγγιση, στο 
συγκεκριμένο εργαστήριο, θα γίνει βιωματικά, οδηγώντας τους συμμετέχοντες στην 
κατανόηση των ικανοτήτων της φωνής τους. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση να 
αυτοσχεδιάσουν και να «διορθώσουν» τυχόν φωνητικά «λάθη» που θα εντοπίσουν. 
Αναμένεται, αφενός, οι συμμετέχοντες να έχουν κατανοήσει ότι όλοι μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε σωστά τη φωνή μας σε ανάλογη φωνητική διαδικασία και, αφετέρου, να 
έχουν εμπλουτίσει το μουσικό ρεπερτόριό τους τραγουδώντας και συμμετέχοντας ενεργά, 
με τραγούδια που έχουν δοκιμαστεί σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας μέσα 
από διαθεματικές προσεγγίσεις με πολυπολιτισμικό περιεχόμενο.  
 
 
Συμμετέχοντες/-ουσες φοιτητές/-τριες: 
Ανδρεοπούλου Φανή, Ανδρίτσου Νεκταρία -Ελένη, Αραβοπούλου Ελένη, Διακάκη Μαρίνα 
-Ελένη, Καβακιώτη Ζωή, Κατσιούδης Γιώργος, Κετσέτση Αντιγόνη, Κούρτη Μαρία, 
Μαγκώνη Αρτεμισία, Παπαιωάννου Δήμητρα, Προκόπου Ασημίνα,  Στεφάνου Πετρίνα, 
Φρόσω Χαϊντουτή, Φυδανίδου Δήμητρα, Φωτοπούλου Σοφία. 
 
 
Βιογραφικό συνόλου: Το φωνητικό σύνολο CORPUS MUSICAE του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
& του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.E.Σ.) συστάθηκε το 2017 με πρωτοβουλία & υποστήριξη της  
Κοσμητόρισσας, κατά την περίοδο εκείνη, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθ. Έλενας Θεοδωροπούλου. 
Έκτοτε, περιλαμβάνει φοιτήτριες και φοιτητές & από τα τρία Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίας Αργυρίου, Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού του Τ.Ε.Π.Α.E.Σ. Στις φωνητικές απόπειρες του προσπαθεί να συνδυάσει την παραδοσιακή και 
έντεχνη ποικιλομορφία η οποία απαντάται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Βασικό 
χαρακτηριστικό του φωνητικού συνόλου αποτελεί η σύζευξη μεταξύ οργάνων, σώματος και φωνής. Επιλεγμένες 
Καλλιτεχνικές παρουσιάσεις: Έναρξη 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, Εργαστήριο Έρευνας στην 
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Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν.Αιγαίου (27/4/2018), Gala, Ρόδος Palace στο 
πλαίσιο εκδηλώσεων της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και 
Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν.Αιγαίου (28/4/2018), Edutopia 2018, 1o Πανελλήνιο 
Συνέδριο Προ-πτυχιακών Φοιτητών/τριών, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν.Αιγαίου (13/5/2018), Edutopia 2022, 3o Πανελλήνιο 
Συνέδριο Προ-πτυχιακών Φοιτητών/τριών, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν.Αιγαίου (22/5/2022). 
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Έκθεση «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΜΕΘΟΔΟΣ», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 
 
H δημιουργία παιδαγωγικού υλικού από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στο Τμήμα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού τυπικά εντάσσεται, 
αφενός στις ειδικές απαιτήσεις παραγωγής υλικού στο πλαίσιο των διαφορετικών 
μαθημάτων, αφετέρου, κατεξοχήν, στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων που οργανώνονται 
από το Τμήμα και που αφορούν στη σύνδεση της θεωρίας με τη σχολική πράξη, με το 
περιβάλλον της τάξης. Ουσιαστικά ωστόσο, αυτή η δημιουργία, από τη σύλληψη μέχρι την 
κατασκευή, αντιστοιχεί σε μια δυναμική διαδικασία σχεδιασμού, η οποία δεν εξαντλείται 
στην πρόθεση παρουσίασης ενός τελικού προϊόντος, αλλά εμπεριέχει την ίδια τη μεθοδική 
ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου μέσα από την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητά του. 
Το παιδαγωγικό έργο «εμφανίζεται» μέσα από το παιδαγωγικό υλικό και αυτή η 
στερεομετρία περιλαμβάνει  τέχνη, τεχνική και επιστήμη.  
 
Για το λόγο αυτής της στερεομετρίας, το παιδαγωγικό υλικό που εκτίθεται, δεν μπορεί παρά 
να νοείται ως συμ-βολή πολλών προσώπων: από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τους 
διδάσκοντες & τις διδάσκουσες,   τις συνεργαζόμενες με το Τμήμα Νηπιαγωγούς μέχρι το 
κάθε παιδί και την κάθε  και τον κάθε Νηπιαγωγό, που στήριξαν την πολυεπίπεδη αυτή  και 
δύσκολη προσπάθεια των Πρακτικών Ασκήσεων στα Νηπιαγωγεία.   
 
Φέτος, παρουσιάζεται  ο 7ος κύκλος της  Έκθεσης. 

  
Συντελεστές/τριες 

 
Συντονισμός, Επιστημονική Επιμέλεια:  

 
Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου 

 
Οργάνωση Έκθεσης:  

 
Επαμεινώνδας Τσέβης, Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 
Οργάνωση παραγωγής εκπ/κού υλικού: 

 
Για τη μουσική: Μαρία Αργυρίου, Ε.ΔΙ.Π.,Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Για την δημιουργική κίνηση Δέσποινα Χατζηδιάκου, Ε.Ε.Π.,Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
Για τα εικαστικά: Επαμεινώνδας Τσέβης, Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 
Συνεργάτριες Νηπιαγωγοί: 

Νατάσα Κωνσταντοπούλου, Μ.ed/υποψ. Διδ/σα, Παν/μιο Αιγαίου 
Σεβαστή Μαντικού, Μ.ed, Παν/μιο Αιγαίου 

Δήμητρα Μουντουφάρη, M.ed., Παν/μιο Αιγαίου 
Φαίδρα Στεφούδη, M.ed., Παν/μιο Αιγαίου 
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Έκθεση έργων Φοιτητριών/τών Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
 

Επιμέλεια Έκθεσης:  
Επαμεινώνδας Τσέβης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

e.tsevis@aegean.gr  
 
 

      Υλοποίηση: Φοιτήτριες/ές 2ου και 4ου έτους, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
 
Η έκθεση των έργων των φοιτητριών και των φοιτητών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ (αποτελεί το προϊόν 
της παρακολούθησης του μαθήματος «Εικαστική Δημιουργική Έκφραση στο Νηπιαγωγείο» 
που σκοπό έχει να  δοθεί  στους/στις φοιτητές/τριες η ευκαιρία να έχουν προσωπική 
εμπειρία της διαδικασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω πρακτικών ασκήσεων στη 
ζωγραφική, στο σχέδιο, στο κολάζ και στη γλυπτική.  
 
Το μάθημα της εικαστικής αγωγής αποτελείται  από δύο ενότητες: αυτήν της εξοικείωσης με 
τις βασικές έννοιες και τεχνικές των εικαστικών τεχνών και εκείνη της μελέτης της διδακτικής 
τους ως επιστημονικού παιδαγωγικού κλάδου. Η κάθε μία από τις ενότητες συνδυάζει τη 
θεωρητική με την πρακτική διάσταση του αντικειμένου της. Η θεωρητική μελέτη της ιστορίας 
των εικαστικών τεχνών συνοδεύεται από την προσωπική εμπειρία της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. 
 
Οι ενότητες των εργασιών στοχεύουν: 
 

1. Στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην απόκτηση δεξιοτήτων με την εξοικείωση 
των φοιτητριών/τητών σε ετερόκλιτα υλικά και εικαστικά μέσα έκφρασης. 

2. Στην καλλιέργεια της πηγαίας έκφρασης, της δημιουργικότητας και του 
πειραματισμού. 

3. Στην κατανόηση των βασικών παιδαγωγικών αρχών της διδασκαλίας της Τέχνης. 
4. Στην ικανότητα οργάνωσης του μαθήματος στο νηπιαγωγείο  σε όλους τους 

απαραιτήτους τομείς. 
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Έκθεση έργων Φοιτητών/τριών Π.Τ.Δ.Ε.: 
ΕΡΓΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Επιμέλεια Έκθεσης: 
Ασπασία Μαστρογιάννη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Π.Τ.Δ.Ε. 

mastrogianni@aegean.gr 

 Υλοποίηση: Φοιτητές/τριες 3ου και 4ου έτους, Π.Τ.Δ.Ε. 

Με βάση τη θεωρητική έρευνα που αφορά στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Τέχνης 
παράγεται η δημιουργία του παιδαγωγικού υλικού από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 
Παιδαγωγικού τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οργανώνονται βιωματικές δράσεις σε 
σχολεία που αφορούν στα κινήματα των διαφόρων ιστορικών περιόδων, την παραγωγή 
σύγχρονου παιδαγωγικού υλικού, πολιτισμικών έργων, ψηφιακών μουσείων, κ.ά. 

Σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές και ο φοιτήτριες την έννοια 
του πολιτισμού, καθώς και τη συστηματική προσέγγιση των καλλιτεχνικών, αισθητικών και 
εν γένει πολιτισμικών ρευμάτων του μοντερνισμού. 

Μέσα από τη μεθοδολογία αυτών των κινημάτων ερευνάται το περιεχόμενο της τεχνολογίας, 
της παιδείας, της κουλτούρας, της διαπολιτισμικότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 
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