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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

 

Το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: 

«Θεωρητικά ζητήματα και πρακτικές εφαρμογές της διαθεματικότητας στη 

σύγχρονη εκπαίδευση. Από τα Προγράμματα Σπουδών στη σχολική τάξη». Οι 

ομιλητές, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και ερευνητές στο γνωστικό αντικείμενο που 

υπηρετούν, θα εξετάσουν ποικίλες πτυχές εφαρμογών της διαθεματικότητας στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, με έμφαση στο παράδειγμα των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε 

θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την έννοια της διαθεματικότητας ως 

επιστημολογικό όρο, θα εξετάσουν τους τρόπους πρόσληψής της στα Προγράμματα 

Σπουδών, θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές εφαρμογής τους στη σχολική τάξη, 

όπως και τρόπους διάχυσης τους στη σχολική κοινότητα.  

Θα προσπαθήσουν, επίσης, να αναδείξουν τις νέες δυνατότητες και δυσκολίες που 

δημιουργεί η διαθεματική προσέγγιση της διδακτέας ύλης στο σύγχρονο σχολείο, 

δίνοντας ρεαλιστικές και εύληπτες προτάσεις για την οργάνωση, εφαρμογή και 

αξιολόγηση ανάλογων πρακτικών.  Κατ’ επέκταση, η ημερίδα αποσκοπεί να 

διερευνήσει τα όρια και τις προοπτικές που φέρνει η διαθεματικότητα ως μέσο 

αναπροσδιορισμού της διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, 

εγκαινιάζοντας ένα σχολείο που προωθεί τις έννοιες της καινοτομίας, της 

συνεργασίας μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ 

ανάγει τις μεθόδους της διερευνητικής και βιωματικής μάθησης σε βασικά 

παιδαγωγικά εργαλεία της σύγχρονης σχολικής ζωής. 

 

Θεματικοί άξονες: 

1. Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στη σύγχρονη εκπαίδευση – 

θεωρητικά ζητήματα 

2. Προγράμματα σπουδών – σχολικά εγχειρίδια και διαθεματικότητα 

3. Καλές πρακτικές στην εφαρμογή της διαθεματικότητας και 

διεπιστημονικότητας 
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4. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων διαφορετικών 

κλάδων 

5. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σύγχρονη σχολική τάξη 

6. Αξιοποίησης της τέχνης ως παιδαγωγικό εργαλείο 

7. Η έννοια της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης και ο ρόλος της στην 

εφαρμογή των διαθεματικών δράσεων 

8. Αξιολόγηση: όρια και προοπτικές στο σχολείο της διαθεματικότητας 

Η ημερίδα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, 

αλλά και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ερευνητές 

(μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) της διδακτικής των 

γνωστικών αντικειμένων, που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών 

Γυμνασίων και Λυκείων. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα 

θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  του Ζαννείου 

Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

• Ιωάννης Φριλίγκος, Δρ. Θεολογίας 

• Τάσος Μιχαηλίδης Δρ. Φιλολογίας 

• Νίκος Ζήκος, Δρ. Χημείας 

• Χατζηγεωργίου Μαρία, Γεωλόγος MSc 

• Ρηγάτος Ανδρέας, Δρ. Φυσικής / Πληροφορικός 

• Αγγελή Ευσταθία, Καλλιτεχνικός  

Οι εικόνες του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου είναι εικαστικά έργα 

μαθητών του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 

09:00 – 15:00  

Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 

Κολοκοτρώνη 6, Πειραιά 

http://gym-peir-zanneio.att.sch.gr/ 

 

 

09:00-09:30 Εγγραφή Συμμετεχόντων 

 

 
Χαιρετισμός 

Φριλίγκος Ιωάννης 

Δρ. Θεολογίας - Διευθυντής Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου 

 
09:45-10:00 

«Φορητές τεχνολογίες - συσκευές στη Β'/θμια εκπαίδευση:  

απόψεις μαθητών και καθηγητών» 

Νικολοπούλου Κλεοπάτρα - Δρ. Φυσικής 

ΕΔΙΠ – ΤΕΑΠΗ Αθήνας 

 
10:00-10:15 

«Διαθεματική διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των 

Θρησκευτικών και της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: Οι μαθητές δημιουργούν ένα 

ψηφιακό αντιπολεμικό μουσείο» 

Βότση Ελένη - Φιλόλογος MSc, MEd 

Σπυράλατος Ιωάννης - Θεολόγος / Φιλόλογος MPh 

 
10:15-10:30 

«Διεπιστημονικά και Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας (Projects) στο πλαίσιο 

διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Αγγλικής Γλώσσας» 

Μαλμέν Ευάγγελος - Φιλόλογος MSc, Υπ. Διδάκτωρ 

Παπαγεωργίου Αγγελική - Αγγλικής Φιλολογίας MSc 

 
10:30-10:45 Συζήτηση 

 
10:45-11:00 

«Διαθεματική προσέγγιση του ελληνικού τοπίου μέσω Δημιουργικής Γραφής 

(παραγωγή χαϊκού) » 

Μιχαηλίδης Αναστάσιος - Δρ. Φιλολογίας 
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11:00-11:15 

«Διαθεματικότητα και Τοπική ιστορία: ο Πειραιάς ως θεματικό πεδίο μελέτης για 

τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου. Εφαρμογή συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων» 

Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα - Φιλόλογος 

Κίτσου Σοφία - Δρ. Αγγλικής Φιλολογίας 

 
11:15-11:30 

«Προσεγγίζοντας τα Μαθηματικά μέσα απο την Αγγλική Γλώσσα.  

Η μέθοδος CLIL και τα Μαθηματικά» 

Στουπά Ειρήνη - Μαθηματικός MSc 

Παπαγεωργίου Αγγελική - Αγγλικής Φιλολογίας MSc 

 
11:30-11:45 Συζήτηση  

 
11:45-12:00 

«Η σχέση  των μαθητών Γυμνασίου  με  το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη  στη σημερινή 

εποχή του διαδικτύου 

Ρηγάτος Ανδρέας - Δρ. Φυσικής / Πληροφορικός 

 
«Διαθεματική παρουσίαση δράσεων σχετικά με την επιφάνεια (λωρίδα) Mobius» 

Στουπά Ειρήνη - Μαθηματικός MSc 

Αγγελή Ευσταθία – Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

Βότση Ελένη - Φιλόλογος MSc, MEd 

Ρηγάτος Ανδρέας - Δρ. Φυσικής / Πληροφορικός 

Σπυράλατος Ιωάννης - Θεολόγος / Φιλόλογος MPh 

 
12:15-12:30 

«Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης ΜΟΟDLE και η χρήση της στη  

διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου της Χημείας» 

Ζήκος Νικόλαος - Δρ. Χημείας 

Βινατσέλλα Δήμητρα - Πληροφορικός MSc (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πειραιά) 

 
12:30-12:45 Συζήτηση  

 
12:45-13:00 

«Twinlettres, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για την προαγωγή των 

θεμελιωδών αξιών της συμπερίληψης» 

Σταυροπούλου Ελένη - Γαλλικής Φιλολογίας MSc 
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13:00-13:15 

«Γιαννούλης Χαλεπάς: μια μυθιστορηματική ζωή ανάμεσα στην τρέλα και το 

θρίαμβο. Όταν η Τέχνη συναντά τη Λογοτεχνία !! » 

Αγγελή Ευσταθία – Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

Μαρινάτου Ελένη – Φιλόλογος 

 
13:15-13:30 

«Μεσογειακή Διατροφή - Μεσογειακές Χώρες» 

Κατσούγκρη Χρυσούλα – Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας 

 

13:30-13:45 Συζήτηση  

 
13:45-14:00 

«Τελικά ακούμε κλασική μουσική; Μέθοδοι διδασκαλίας για την προσέγγιση και 

την ακρόαση κλασικής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 

Καγκάδη Ευανθία - Μουσικός MSc 

 
14:00-14:15 

«Η διεπιστημονική φύση της πληροφορικής στην εκπαίδευση» 

Βραχνός Ευριπίδης  

 
14:15-14:30 Συζήτηση 

15:00 Λήξη Ημερίδας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 

«Φορητές τεχνολογίες - συσκευές στη Β'/θμια εκπαίδευση:  

απόψεις μαθητών και καθηγητών» 

Νικολοπούλου Κλεοπάτρα - Δρ. Φυσικής 

ΕΔΙΠ - ΤΕΑΠΗ Αθήνας 

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα από τα ακαδημαϊκά έτη 2016-

2019 που αφορούν τις απόψεις μαθητών και καθηγητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τις φορητές τεχνολογίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές Γυμνασίου έχουν θετικές απόψεις και υψηλή αυτοπεποίθηση (87%) στη 

χρήση φορητών συσκευών, ενώ ανέφεραν ποικίλα εργαλεία/εφαρμογές του 

κινητού που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δραστηριότητες στην τάξη, σε 

διαφορετικά μαθήματα. 83% των μαθητών 12-18 ετών μπαίνει στο διαδίκτυο μέσω 

του κινητού αρκετές φορές την ημέρα, ενώ το 65% περιγράφει/αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του ως προηγμένο χρήστη φορητής συσκευής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη με φορητές συσκευές, καθώς και 

απόψεις για τα υπέρ και κατά της χρήσης τους. 
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«Διαθεματική διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των 

Θρησκευτικών και της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: Οι μαθητές δημιουργούν ένα 

ψηφιακό αντιπολεμικό μουσείο» 

Βότση Ελένη - Φιλόλογος MSc, MEd 

Σπυράλατος Ιωάννης - Θεολόγος / Φιλόλογος MPh 

 

 

Η εισήγηση παρουσιάζει μια διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, των Θρησκευτικών και της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου που 

υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πειραιά μέσω της εφαρμογής ενός διδακτικού σεναρίου. Στη διαθεματική αυτή 

δράση συμμετείχαν οι μαθητές του τμήματος Γ1 και κάποιοι από το Γ3 και Γ4 

εκπονώντας ατομικές και ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και των Θρησκευτικών συνδέοντάς τες και με το μάθημα της Ιστορίας.  

Η διαθεματική αυτή εργασία (πρότζεκτ) προτείνεται από το σχολικό βιβλίο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου και εντοπίζεται συγκεκριμένα στην 

Ενότητα «Ειρήνη – Πόλεμος». Ο τίτλος της προτεινόμενης διαθεματικής εργασίας 

(σ. 104 του σχολικού βιβλίου) είναι ο εξής: "Στην Αθήνα, όπως και σε άλλες πόλεις 

του κόσμου, υπάρχει ένα πολεμικό μουσείο. Φανταστείτε ποια θα μπορούσαν να 

είναι τα εκθέματα ενός αντιπολεμικού μουσείου. Συλλέξτε φωτογραφίες, 

λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής ή άλλα έργα τέχνης με 

αντιπολεμικά μηνύματα και φτιάξτε το δικό σας μουσείο". Η διαθεματική εργασία 

που υλοποιήθηκε αποβλέπει στη δημιουργία μίας μορφής ψηφιακού 

αντιπολεμικού μουσείου αποτελούμενου από κείμενα με αντιπολεμικό χαρακτήρα 

που παρήγαγαν οι μαθητές μελετώντας έργα τέχνης (ποιήματα, ζωγραφικά έργα, 

τραγούδια) και τα οποία παρουσίασαν σε μορφή power point εκφράζοντας 

αντιπολεμικά μηνύματα ειρήνης.  

Παράλληλα, μέσα από τη διαθεματική σύνδεση με το μάθημα των Θρησκευτικών οι 

μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν στην 

έννοια της ειρήνης στις διάφορες θρησκείες μέσα από τη μελέτη κατάλληλων 

κειμένων και την εκπόνηση συνθετικών εργασιών. Η καλλιέργεια της ελληνικής 
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γλώσσας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα δεινά του πολέμου, ο 

προβληματισμός τους για την ανάγκη της διασφάλισης της ειρήνης, η ιστορική 

προσέγγιση του φαινομένου μέσα από κείμενα που αναφέρονται στον Β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο αλλά και σε άλλα πολεμικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας, 

όπως και της αρχαιότητας (Πελοποννησιακός πόλεμος), η ανάλυση του θέματος 

υπό το πρίσμα ποικίλων θρησκειών και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη 

δημιουργία του «ψηφιακού αντιπολεμικού μουσείου» σε συνδυσμό με την 

καλλιέργεια της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων 

μαθητών αποτελούν στόχους της διαθεματικής αυτής προσέγγισης. 
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«Διεπιστημονικά και Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας (Projects) στο πλαίσιο 

διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Αγγλικής Γλώσσας» 

Μαλμέν Ευάγγελος - Φιλόλογος MSc, Υπ. Διδάκτωρ 

Παπαγεωργίου Αγγελική - Αγγλικής Φιλολογίας MSc 

 

 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει διεπιστημονικά και 

διαθεματικά  σχέδια εργασίας (projects), που έχουν εκπονηθεί, κατά κύριο λόγο, 

μέσα από τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κι Αγγλικής Γλώσσας αλλά 

και με τη συμμετοχή κι άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως η Γεωγραφία και τα 

Θρησκευτικά. Αναλυτικότερα, αφού πρώτα διασαφηνιστεί το θεωρητικό πλαίσιο 

του συνδυασμού διεπιστημονικών και διαθεματικών σχημάτων, από το οποίο 

διακρίνονται, ενδεικτικά προβάλλονται τρία από αυτά. Τα θέματά τους είναι 

κοινωνικού ή καθολικού ενδιαφέροντος, όπως:  

α) Μετανάστευση – Προσφυγιά μέσα από την Τέχνη (Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, 

Εικαστικά) και τον Τύπο,  

β) Μεγάλες Πόλεις – Μεγάλα Προβλήματα» (Environmental issues through English 

Literature London),  

γ) Πόλεμος – Ειρήνη  

Οι εν λόγω διδακτικές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί επί τρία διαδοχικά σχολικά 

έτη με διαφορετικούς κάθε φορά μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Κατά την παρουσίαση, 

πρόκειται να γίνει εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις 

τελικές παραγωγές/δημιουργίες των μαθητών.  
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«Διαθεματική προσέγγιση του ελληνικού τοπίου μέσω Δημιουργικής Γραφής 

(παραγωγή χαϊκού)» 

Μιχαηλίδης Αναστάσιος - Δρ. Φιλολογίας 

 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στη διεπιστημονική προσέγγιση των 

ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού τοπίου (ιστορικού, αστικού, γεωγραφικού) μέσω της 

παραγωγής χαϊκού σε ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου. Το σενάριο εμπλέκει τα 

γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορίας της Τέχνης, της 

Γεωγραφίας και της Ιστορίας και προϋποθέτει συνεργασία των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της διδακτικής εφαρμογής. Το ποιητικό είδος του 

χαϊκού επιλέχθηκε λόγω του φυσιολατρικού του προσανατολισμού, του 

ευσύνοπτου μεγέθους και του παιγνιώδους χαρακτήρα του, προκειμένου οι 

μαθητές να προβληματιστούν κριτικά για την πολιτισμική πρόσληψη του 

γεωγραφικού και ιστορικού χώρου. Η διδακτική προσέγγιση σχεδιάστηκε για 

μαθητές της Α’ Γυμνασίου, ολοκληρώνεται χρονικά σε 4 διδακτικές ώρες με 

συνδιδασκαλία των καθηγητών της Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Γεωγραφίας και 

Εικαστικών. Το εκάστοτε πληροφοριακό υλικό στις διδακτικές συναντήσεις 

προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να αξιοποιηθεί ως εφαλτήριο για τη δημιουργική 

έκφραση των μαθητών. 
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«Διαθεματικότητα και Τοπική ιστορία: ο Πειραιάς ως θεματικό πεδίο μελέτης για 

τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου. Εφαρμογή συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων» 

Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα - Φιλόλογος  

Κίτσου Σοφία - Δρ. Αγγλικής Φιλολογίας 

 

 

Τα φιλολογικά μαθήματα μπορούν να εμπλουτιστούν με την χρησιμοποίηση της 

Τοπικής Ιστορίας ως εναλλακτικής διδακτικής μεθόδου διδασκαλίας. Στο σχολείο 

μας έχουν γίνει τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην 

εισήγηση.Τα τρία κριτήρια που βασίσαμε τις διδακτικές προτάσεις μας είναι η 

βιωματικότητα, η χρήση εφαρμογών της τεχνολογίας και του Διαδικτύου και η 

επιστημονικότητα. Οι προτάσεις μας χωρίζονται σε τρεις τομείς εφαρμογών: 

ημιτυπικές μορφές εκπαίδευσης (γιορτές, διαγωνισμοί, αφιερώματα) διαθεματική 

διδασκαλία και Σχέδια μαθημάτων (project) και εκπαιδευτικοί θεματικοί περίπατοι 

στην πόλη. Σε όλες η Τοπική Ιστορία του Πειραιά αποτέλεσε τη βασική και πλούσια 

πηγή άντλησης υλικού. Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με 

υπεύθυνη  την καθηγήτρια των αγγλικών Κίτσου Σοφία και με τη συμμετοχή ομάδας 

καθηγητών, κατασκευάστηκε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για  ξενάγηση 

στην  αγγλική γλώσσα στο θεματικό ιστορικό περίπατο «Ο Πειραιάς στο Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο: Κατοχή, Αντίσταση». 
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«Προσεγγίζοντας τα Μαθηματικά μέσα απο την Αγγλική Γλώσσα.  

Η μέθοδος CLIL και τα Μαθηματικά»  

Στουπά Ειρήνη - Μαθηματικός ΜSc 

Παπαγεωργίου Αγγελική - Αγγλικής Φιλολογίας MSc 

 

 

Η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

συντελούν στην ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων των μαθητών και δημιουργούν 

σχέση αλληλουχίας ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα και με τον πραγματικό 

κόσμο. Η παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών μέσω της 

μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning) συντελεί στην 

αντιμετώπιση του μαθήματος όχι ως κάτι αφηρημένο, αλλά ως απτό, κατανοητό και 

χρήσιμο. Η μέθοδος (CLIL)  που συνδυάζει τη διδασκαλία ενός γνωστικού 

αντικειμένου, εν προκειμένω των Μαθηματικών, με την ταυτόχρονη διδασκαλία 

μιας ξένης Γλώσσας, σε αυτήν την περίπτωση της Αγγλικής, μπορεί να δώσει μια νέα 

διάσταση, τόσο στη μαθηματική εκπαίδευση, όσο και στη γλωσσική διδασκαλία. Η 

εφαρμογή  της μεθόδου CLIL, σε συνδυασμό με τη χρήση ΤΠΕ, αποσκοπεί στην 

αύξηση κινήτρων των μαθητών και στην ταυτόχρονη βελτίωση της γνώσης της ξένης 

γλώσσας και του γνωστικού αντικειμένου. Πρόκειται για τέσσερα  διδακτικά 

σενάρια 2 διδακτικών ωρών, που καθένα αξιοποιεί video με τη χρήση 

υποστηρικτικού λεξιλογίου. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα εξής: 

1. Εισαγωγικό σενάριο με video και φύλλα εργασίας: Rediscovering Math 

through English 

2. Calculating percentage (Α΄ Γυμνασίου) 

3. Statistics - Interpreting data (Β΄ Γυμνασίου) 

4. Equations with two variables 

5. What is a Fractal? 
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«Η σχέση  των μαθητών Γυμνασίου  με  το βιβλίο και την βιβλιοθήκη   

στην σημερινή εποχή του διαδικτύου» 

Ρηγάτος Ανδρέας - Δρ. Φυσικής / Πληροφορικός 

 

 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  πεδίου που θα διεξαχθεί τη σχολική 

χρονιά 2018-2019 ανάμεσα στους μαθητές του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνάσιου. 

Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τη σχέση που έχουν οι έφηβοι μαθητές με το 

βιβλίο και τις βιβλιοθήκες στη σημερινή εποχή του διαδικτύου. Επιπλέον, η έρευνα 

θέλει να διαπιστώσει την επίδραση που έχει το οικογενειακό περιβάλλον  με 

χαρακτηριστικά αγάπης προς τη γνώση και το βιβλίο,  τόσο στις σχολικές επιδόσεις,  

όσο και ευρύτερα στο μορφωτικό επίπεδο των μαθητών. 
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«Διαθεματική παρουσίαση δράσεων σχετικά με την επιφάνεια (λωρίδα) Mobius» 

Στουπά Ειρήνη - Μαθηματικός MSc 

Αγγελή Ευσταθία – Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

Βότση Ελένη - Φιλόλογος MSc, MEd 

Ρηγάτος Ανδρέας - Δρ. Φυσικής / Πληροφορικός 

Σπυράλατος Ιωάννης - Θεολόγος / Φιλόλογος MPh 

 

 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η δράση των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου 

σχετικά με τις εφαρμογές της επιφάνειας (λωρίδας) Mobius στα Μαθηματικά, 

Φυσική, Γλώσσα, Τέχνη, Θεολογία και Ψυχολογία. 
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«Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης ΜΟΟDLE και η χρήση της στη 

διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου της Χημείας στο Γυμνάσιο» 

Ζήκος Νικόλαος - Δρ. Χημείας 

Βινατσέλλα Δήμητρα - Πληροφορικός MSc (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πειραιά) 

 

 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση αρχικά γίνεται αναφορά στη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα 

κατά τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών (Φυσική, 

Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία). Κατόπιν παρουσιάζεται η πλατφόρμα 

ασύγχρονης εκπαίδευσης ΜΟΟDLE και τα διδακτικά εργαλεία που αυτή περιέχει. 

Στη συνέχεια, γίνεται ανασκόπηση σε συγκεκριμένες εφαρμογές που παρέχει η 

πλατφόρμα και που μπορούν να βρουν δράση στο πεδίο των φυσικών επιστημών. 

 Αναλυτικότερα γίνεται εφαρμογή στη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου της 

Χημείας στη Β΄, αλλά και Γ΄ Γυμνασίου, μέσω της παρουσίασης μιας διδακτικής 

πρότασης για διδασκαλία με χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σταυρόλεξο και 

κρυπτόλεξο. Τα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στις ενότητες 

Καταστάσεις των Υλικών - Φυσικές ιδιότητες των Υλικών (στη Β΄ Γυμνασίου) και 

Περιοδικός Πίνακας - Αλκάλια - Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των Μετάλλων (στη 

Γ΄ Γυμνασίου). Η εκπαιδευτική πρόταση εφαρμόστηκε στο σύνολο του μαθητικού 

δυναμικού της Β΄ (τρία τμήματα), αλλά και Γ΄ Γυμνασίου (τέσσαρα τμήματα) το 

σχολικό έτος 2017-2018. Στο τελικό στάδιο με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου 

ανιχνεύθηκαν οι εντυπώσεις των μαθητών, αναφορικά με τη χρήση των εργαλείων 

αυτών, αλλά και τη βοήθεια της Πληροφορικής στη διδασκαλία της Χημείας. 
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«Twinlettres, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για την προαγωγή των 

θεμελιωδών αξιών της συμπερίληψης» 

Σταυροπούλου Ελένη - Γαλλικής Φιλολογίας MSc 

 

 

Η εισήγηση απευθύνεται σε καθηγητές της 2
ης

 Ξένης Γλώσσας που επιθυμούν να 

προάγουν την κοινωνική ένταξη και τις ευρωπαϊκές αξίες σε μαθητές της Γ΄ 

Γυμνασίου, μέσα από μια παιγνιώδη βιωματική προσέγγιση ενός από τα 

σημαντικότερα έργα του Γαλλικού Διαφωτισμού, σε συνδυασμό και με το 

αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας. Θα παρουσιάσουμε ένα 

γαλλόφωνο διαθεματικό πρόγραμμα συνεργατικής συγγραφής ενός επιστολικού 

μυθιστορήματος, εμπνευσμένου από την ανάγνωση των Περσικών επιστολών του 

Μοντεσκιέ, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης eTwinning  το σχολικό έτος 2016-2017 από 10 ευρωπαϊκά σχολεία. 

Μέσα από την εξέταση της πορείας του έργου, θα επιχειρηθεί η ανάδειξη των 

δυνατοτήτων, αλλά και των προκλήσεων που θέτει στον εκπαιδευτικό η υλοποίηση 

ανάλογων εγχειρημάτων στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. 
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«Γιαννούλης Χαλεπάς: μια μυθιστορηματική ζωή ανάμεσα στην τρέλα και το 

θρίαμβο. Όταν η Τέχνη συναντά τη Λογοτεχνία !!» 

Αγγελή Ευσταθία - Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

Μαρινάτου Ελένη - Φιλόλογος 

 

 

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2018 «Έτος Γιαννούλη Χαλεπά», το  διαθεματικό 

αυτό σενάριο αποτελεί ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα γλύπτη, με το οποίο τα 

παιδιά αφενός μελετούν το εικαστικό έργο του καλλιτέχνη και εμπνέονται από 

αυτό, αφετέρου διαβάζουν και επεξεργάζονται τη νουβέλα «Η Αθηνά βοσκοπούλα» 

από το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη «Δύο γυναίκες, δύο θεές», η οποία αφορά στη 

ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά. Έτσι, μέσα από αυτή τη δράση καταδεικνύεται η 

συνάντηση και συχνά συμπόρευση Τέχνης και Λογοτεχνίας. 

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί: 

α)  να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

δυσμενών κοινωνικών και οικογενειακών συνθηκών, τις οποίες βίωνε ο καλλιτέχνης 

Γιαννούλης Χαλεπάς στο νησί της Τήνου, κατά το τέλος του 19
ου

 και στις αρχές του 

20
ου 

αιώνα σε σχέση με την παραγωγή του αξιόλογου καλλιτεχνικού του έργου 

β)  να μελετήσουν τη φυσιογνωμία του Χαλεπά και σε συνδυασμό και με άλλες 

πληροφορίες να εντοπίσουν αν στο καλλιτεχνικό του έργο διακρίνεται η ψυχικά 

διαταραγμένη προσωπικότητά του 

γ)  να αναζητήσουν πληροφορίες για τη γλυπτική στην Ευρώπη των αρχών του 

20
ου

 αιώνα και να μελετήσουν τη συμβολή του Χαλεπά στην εξέλιξη της σύγχρονης 

ελληνικής γλυπτικής 

δ)  να αποδώσουν σχεδιαστικά ένα έργο μελετώντας τους άξονές του 

ε)  να παραγάγουν γραπτό λόγο σε μορφή δοκιμίου και ημερολογίου με τις 

εντυπώσεις, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που τους κινητοποίησε η 

μελέτη της ζωής και της προσωπικότητας του καλλιτέχνη μέσα από τη νουβέλα της 

Ρέας Γαλανάκη   
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«Μεσογειακή Διατροφή - Μεσογειακές Χώρες» 

Κατσούγκρη Χρυσούλα – Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας 

 

Μέσω του  συγκεκριμένου σεναρίου επιδιώχθηκε  να μάθουν οι μαθητές  να 

περιγράφουν τη Μεσογειακή Διατροφή και να διατυπώνουν τα κύρια  

χαρακτηριστικά  της,  να εντοπίζουν τις χώρες της Μεσογείου στο χάρτη, να 

κατανοήσουν τη σημασία της Διατροφικής Πυραμίδας και να εξοικειωθούν με  

τρόφιμα  που πρέπει να τρώμε καθημερινά, αλλά και σε εβδομαδιαία βάση,  να 

επισημαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής Διατροφής. Η ανάλυση 

του θέματός μας έγινε  μέσω προβολής  βίντεο, online παρουσίασης, χρήσης 

διαδικτύου κλπ. Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιηθήκαν ήταν : διάλεξη, 

ερωταποκρίσεις, μαιευτική μέθοδος, ιδεοθύελλα και ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία. Επιπλέον,  οι μαθητές  έκαναν χρήση φύλλων εργασίας και 

διαδραστικού πίνακα κλπ. Τέλος χρησιμοποιώντας διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία 

δημιύργησαν σταυρόλεξο, puzzle, εικονικό τοίχο (padlet), word clouds 

(συννεφόλεξα), κλπ. 
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«Τελικά ακούμε κλασική μουσική; Μέθοδοι διδασκαλίας για την προσέγγιση και 

την ακρόαση κλασικής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 

Καγκάδη Ευανθία - Μουσικός MSc 

 

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι πλειοψηφικά ο όρος «κλασική μουσική» στη 

συνείδηση των μαθητών αποτελεί είδος μουσικής ξένο προς τις προτιμήσεις τους, 

αλλά και δυσνόητο για εκείνους, η προσέγγισή της στην τάξη χρειάζεται 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές στρατηγικές.  Αυτό βεβαίως δύναται να επιτευχθεί, 

προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή ως ακροατές με τα κλασικά μουσικά 

έργα, αποκομίζοντας τα οφέλη που αυτά μπορούν να προσδώσουν στη γνωστική 

και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται οι 

διδακτικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη από τη διδάσκουσα, στο 

πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.  

Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται τεχνικές συγκρότησης στοχευμένων φύλλων 

εργασίας και ακρόασης, διαθεματικές δράσεις, δημιουργία πρωτότυπων μουσικών 

έργων από τους μαθητές με χρήση ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικά project, συνεργασίες με 

μουσικούς φορείς, οργάνωση συναυλιών κλασικής μουσικής στο χώρο του σχολείου 

και συγγραφή μουσικοκριτικών δοκιμίων από τους μαθητές. Οι διδακτικές μέθοδοι 

θα παρουσιαστούν με την περιγραφή της στοχοθεσίας τους και τα θετικά 

αποτελέσματα που αυτές επέφεραν στη διδακτική διαδικασία, αλλάζοντας την 

άποψη των μαθητών για την κλασική μουσική.   

Οι προαναφερθείσες διδακτικές πρακτικές έχουν δοκιμαστεί για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε πολλά και διαφορετικά σχολεία, στα οποία συχνά δεν υπήρχαν παρά 

στοιχειώδη εποπτικά μέσα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι μέθοδοι που θα περιγραφούν 

είναι εξαιρετικά ευέλικτες και εύκολα εφαρμόσιμες από έναν εκπαιδευτικό.  
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«Η διεπιστημονική φύση της πληροφορικής στην εκπαίδευση» 

Βραχνός Ευριπίδης  

 

 

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που μελετάει τους αλγορίθμους και την 

αναπαράσταση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφορίας. Σε όλες τις θετικές 

επιστήμες χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για την προσομοίωση φαινομένων ή την 

επίλυση προβλημάτων, αλλά και η ίδια η Πληροφορική χρησιμοποιεί έννοιες από 

τα Μαθηματικά και τη Βιολογία για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. Σε 

αυτή την εργασία γίνεται μια καταγραφή των κοινών περιοχών αυτών των 

επιστημών με την πληροφορική και προτείνεται μια διεπιστημονική προσέγγιση για 

τη διδασκαλία αυτών των αντικειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από 

συγκεκριμένα παραδείγματα. 
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