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flÚ· ∞›ıÔ˘Û· 3
°ÏÒÛÛ· Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∏. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ - ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜

9.00-9.30 √È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
∞. ª·˘ÚÔÁfiÓ·ÙÔ˜, ¢. ª·Ú·˚ÎÙ¿ÚË, §. ∫ÚÂÌÌ‡‰·, π. §È¿ÎÔ˜ 

9.30-9.50 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ 
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÁÏˆÛÛÒÓ
∂. º›ÛÙ·, μ. ºÔ‡ÊË 

9.50-10.10 ¶·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜: ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
°ÎÈ·Ô‡ÚË ™Ù., ∞ÏÂ˘ÚÈ¿‰Ô˘ ∞Ó., ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘ ∂Ï.

10.10-10.30 ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ WEB 3.0 Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ
¶. ∞Ú‚·Ó›ÙË˜, ª. ∫·Ú·ÎÔÏÙÛ›‰Ô˘

10.30-10.45 ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ
ÃÚ. ∫fi˙·, ª. ∫fi˙·

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË

£ÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜ - ∞. ªÈ¯¿ÏË˜

10.45-11.30 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÛÂ Ó‹È· ·ÏÏÔ‰·‹˜ 
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
∫. ª·ÎÚÔÓ¿ÛÈÔ˘

17.00-17.20 ∏ EÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜. E›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Greeklish stin orthografiki
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17.40-18.00 ÃÚ‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
∫. ª·ÛÙÚÔı·Ó¿ÛË˜, ∞. °ÂÏ·‰¿ÚË, ∂. °Ú›‚·

18.00-18.20 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜
∞. ¶¿Û¯Ô˘

18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡. ª‹ÙÛË˜ - ¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜

19.20-19.40 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ªÂÈÔÓÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
ÙË˜ £Ú¿ÎË˜. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ, ‰È·È-
ÛÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ
ª. ƒ·ÏÏÔ‡, Δ. ƒ·ÏÏÔ‡

19.40-20.00 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÂ -·˜, -Ù˙Ë˜, 
-ÈÎÔ˜ ÛÂ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ª. Δ·ÛÈÔ‡‰Ë, Ã. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ô˘, ™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘

20.00-20.20 √ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÏÏfiÁÏˆÛÛˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ
∂. ∑Ô‡ÓË

20.20-20.40 ∑ËÙ‹Ì·Ù· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ ÙÛÈÁÁ·Ófi·È-
‰Â˜. ∞fi„ÂÈ˜ Î·È ı¤ÛÂÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÈ-
Î¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÛÈÁÁ·ÓÔ·›‰ˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜, ª. ¶·Ú·‰È¿, ∞. ª‹ÙÛË

20.40-21.00 ™˘˙‹ÙËÛË
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ikanotita ton mathiton
£. ªÔ˘ÛÙ¿Î·, ¶. ¶·˘Ï›ÙÛ·, ∫. ¡Ù·ÁÎÔ‡ÏË, £. ªÚ¿ÙÈÙÛË˜

17.40-18.00 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÌÂ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ûˆ-
Ì¿ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ: ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹-
Ì·Ù·
∞. ªÈ¯¿ÏË˜ 

18.00-18.20 Δ¶∂ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô: ÌÈ· Úfi-
Ù·ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Multimedia Builder
∞. ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘, ∞. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, £. ªÚ¿ÙÈÙÛË˜

18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜ - ΔÚ. ∫ˆÙfiÔ˘ÏÔ˜

19.20-19.40 ¶·È‰ÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤ÌÊ˘ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜:
Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ È‰Â·Ù‹ ÁÏˆÛÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ΔÚ. ∫ˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∂Ï. ∫·Ú·Û·‚‚›‰Ô˘

19.40-20.00 ¢È·‰ÚÔÌ¤˜ ÛÙË ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜:
ΔÔ Ó¤Ô ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜
μ. ¶·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ô˘

20.00-20.20 ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·fi ·-
fiÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
°. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜

20.20-20.40 ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıË-
ÛË ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Ô-
Ï‡ÁÏˆÛÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ª. §Ô‡Ú‰· , ™. ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜

20.40-21.00 ™˘˙‹ÙËÛË
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Abstract 

In the context of the «Learning Greek as a second language to employees immigrants», which educates 

adults immigrants workers in the Greek language and introduce them in the Greek culture with  teaching 

the elements and the modern reality, developed by teachers of language and computer literacy, the idea of 

creating an introductory teaching course which combines the teaching of Greek language with the 

computer science. A basic premise is these students to know the use of electronic keyboard and use the 

editor. The aim of the paper is the presentation of the introductory course of two (2) hours. The main part 

of the paper is to show that the experimental introduction and evaluation, to a forum of thought and use in 

the future. The method on which we have built was the observation of electronic worksheets and evaluate 

them. We knew that the basic principle of learning for adults were trained to actively participate in the 

process of the course and the obvious practical application. The conclusions from the application of 

teaching was very positively by the learners. Adjusted more easily to the education process, they 

considered its introduction in the Greek style and culture game and easily understood by the Greek 

alphabet. The use, therefore new technologies in the education of immigrants in the Greek language can 

be a catalyst not only contributes to a pre-import and other then the educational process. 
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1. Οι Νέες Τετνολογίες ζηην Εκπαίδεσζη 

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη ζηε δσήο καο νη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ενχκε ζε κηα δηθηπσκέλε θνηλσλία, φπνπ 

ην Γηαδίθηπν, ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα ςεθηαθά 

πνιπκέζα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχκε, εξγαδφκαζηε, 

ελεκεξσλφκαζηε θαη ςπραγσγνχκαζηε. Οη λέεο γεληέο επηδεηθλχνπλ κηα αμηνζαχκαζηε 

άλεζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  ε νπνία απνηειεί θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Σα δεδνκέλα απηά δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ αζπγθίλεηε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ππξνδνηείηαη αθ’ ελφο απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ. Ση ζεκαίλεη φκσο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνηεο είλαη -

ζεσξεηηθά- νη σθέιεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ απηφ ην ζπληαίξηαζκα; 

Ζ παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο ζέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα εζσηεξηθεχζεη ηε γλψζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία, κηα 

γλψζε πνπ παξνπζηάδεηαη σο πηζηή πεξηγξαθή κηαο ακεηάβιεηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Έκθαζε δίλεηαη ζην πσο ν εθπαηδεπφκελνο ζα ζπιιάβεη ην ηκήκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ ηνπ παξαδίδεηαη έηνηκν -θαη ππνηίζεηαη φηη ππάξρεη έμσ απ’ απηφλ- θαη ζην πσο ν 

εθπαηδεπηήο ζα εμαθαλίζεη ηα ζθνηεηλά ζεκεία, κεηαθέξνληαο ηελ ίδηα γλψζε ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ ηερλνινγία, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, κπνξεί  λα 

ζπκβάιεη ζε κηα πην ειθπζηηθή θαη πινχζηα παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε πξνζθεξφκελε γλψζε. Έλαο πξνβνιέαο, έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο 

θαη έλα ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην κάζεκα ηεο εκέξαο πην 

θαηαλνεηφ θαη πην ελδηαθέξνλ, ηδίσο αλ ε παξνπζίαζε πεξηέρεη ήρν, εηθφλεο, βίληεν, 

γξαθηθά ή/θαη ζρεδηαγξάκκαηα. Ζ ινγηθή ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζε αθξναηήξην, 

βέβαηα, παξακέλεη ε ίδηα. 

Πέξα απφ ηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε Γηαδίθηπν θαη ινγηζκηθά, νη λέεο 

ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, ελψ ηαπηφρξνλα εηζάγνπλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζηε ινγηθή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ (on line 

ιεμηθά/εγθπθινπαίδεηεο, βάζεηο δεδνκέλσλ θηι).  
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2. Τι είναι ηο  Στολεία Δεύηερης Εσκαιρίας και ποιοι θοιηούν 

Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο έξρεηαη λα θαιχςεη  έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ 18 εηψλ θαη άλσ, ηελ επαλαζχλδεζή ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ  

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη έλα 

θαηλνηφκν ρνιείν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δηαθέξεη απφ 

ην αληίζηνηρν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 2 εθπαηδεπηηθά έηε. Μεηά ηελ επηηπρή απνθνίηεζε παξέρεηαη 

ηίηινο ηζφηηκνο ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηα .Γ.Δ. πξνζθέξνληαη 

δσξεάλ ζηνπο πνιίηεο. Σα .Γ.Δ. ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λφκν 2525/97 

ζην πιαίζην πνπ έρνπλ πξνδηαγξάςεη νη δηαθεξπγκέλεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν 2004 άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ΓΔ Γ.Φ. Λάξηζαο θαη έθηνηε αθνινχζεζαλ 

Γ.Φ. Κνξπδαιινχ (2005), Γ.Φ.Γηαβαηψλ (2006), Γ.Φ.Διεψλα (2008), Γνκνθνχ 

(2008)θαη Άκθηζζαο (2008). 

Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο  απεπζχλεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν θνηλφ, ην νπνίν 

δελ έρεη απαξαίηεηα ηηο ίδηεο γλψζεηο, νχηε έρεη απαξαίηεηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

κάζεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη ελήιηθεο πνπ θηάλνπλ ζην ΓΔ κε κηα πνηθηιία απφ 

ζηέξεεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, ειιείςεηο αιιά  θαη αδπλακίεο. Γελ θαηάθεξαλ λα 

ελζσκαησζνχλ  ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ  πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί 

πνιίηεο κε ζαθή γλψζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Μάιηζηα ζηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο 

ε ελζσκάησζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απνηειεί  κία πξψηε  κνξθή ελζσκάησζεο  κε 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ησλ εγθιείζησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Αλ ην ζρνιείν απνηειεί κηα «πξψηε επθαηξία» θάζε αηφκνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ 

ζηελ θνηλσλία, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα ιηγφηεξν επλνεκέλα 

άηνκα, ηα νπνία ζπρλά δελ έρνπλ  ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ηνπο 

επηηξέπεη  λα επσθειεζνχλ απφ ηελ παξερφκελε ζην ζρνιείν εθπαίδεπζε θη ηδηαίηεξα 

γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη έγθιεηζηνη θαη ηππηθά απνθνκκέλνη απφ ηελ εθπαίδεπζε. 
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3. Στολείο Δεύηερης Εσκαιρίας ζε Καηάζηημα Κράηηζης 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη ζηνλ ρψξν ηεο θπιαθήο κπνξεί λα αλνίμεη ην 

παξάζπξν ζηελ γλψζε γηα ηνπο έγθιεηζηνπο. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί 

δηθαίσκα γηα φινπο θαη θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά. Οη θξαηνχκελνη έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε κε ηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο θαη ε κφλε δηαθνξά είλαη 

ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπο (ξπζκηζηηθά / θαλνληζηηθά) (Γεκεηξνχιε-Θεκέιε-

Ρεγνχηζνπ, 2006). Δίλαη αιήζεηα φηη ε θπιαθή ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο κέζν 

ηηκσξίαο θαη θαηαζηνιήο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ εμνπζία 

πνπ αζθεί ζην ζψκα θαη ζηελ ςπρή θάζε θξαηνχκελνπ. Αλ ζθεθηνχκε ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη ηνλ ππεξπιεζπζκφ, ζρεκαηίδεηαη κηα εηθφλα πνπ αθαηξεί θάζε ίρλνο 

αμηνπξέπεηαο θαη ζεβαζκνχ ηνπ αηφκνπ. Ζ θαζεκεξηλφηεηα είλαη απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλε βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλφλσλ πνπ επηβάιινληαη άλσζελ. Ζ έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ δελ 

ππάξρεη (Σζαιίθνγινπ, 1989). 

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο θπιαθέο, θαηά ζπλέπεηα ε παξέκβαζε κηαο νκάδαο ηεο 

θνηλσλίαο κέζα ζην ρψξν απηφ, νξγαλσκέλα κε ζηφρνπο θαη θξνληίδα, έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Οη θξαηνχκελνη, επίζεο ληψζνπλ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε 

φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο γηα πξψηε θνξά ίζσο ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. (Kett, 1995).  

Ωζηφζν ε εθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ ζπλαληά κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

εηζάγνπλ δπζθνιίεο, θαζψο «ηα δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ» δπζρεξαίλνπλ εμαηξεηηθά θάζε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο (Toch, 1975).Δπηπξφζζεηα, νη 

δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ επηηείλνληαη ζεκαληηθά εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν 

πξφσξα. Αθφκα, ν έγθιεηζηνο πιεζπζκφο (θαη φρη κφλν, ν θάζε ελήιηθαο) έρεη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη είλαη ηδηαίηεξα 

επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα λα επελδχζεη ζε λέα εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε 

(Winters, 1997).Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ 

είλαη ε αλαζθάιεηα θαη ν θόβνο πνπ ληψζνπλ αξθεηνί εθπαηδεπφκελνη γηα ηνπο 

ππνινγηζηέο ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά καζήκαηα. Ζ έιιεηςε νπζηαζηηθήο ελεκέξσζεο θαη 

επαθήο κε ηελ ηερλνινγία είλαη επίζεο έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
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γξακκαηηζκφ. Έλα άιιν εκπφδην ζηε κάζεζε είλαη νη απμεκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ εκθαλίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη: 

Οη κεγαιχηεξνη δε ζπγθξαηνχλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην 

θάλνπλ νη λένη. Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν αιιά είλαη δχζθνιν λα ηνλ βξνπλ. Γελ 

έρνπλ απνθηήζεη αλαπαξάζηαζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ν Ζ/Τ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε 

ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα άιιν πξφβιεκα αθνξά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ 

θάπνηεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, αιιά δελ είλαη δεθηηθνί λα ηηο 

αιιάμνπλ ή λα κάζνπλ λέα πξάγκαηα.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνλ πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ , ζε ρνιείν Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο Γηθαζηηθψλ Φπιαθψλ, γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο παξνρήο Internet. Δπνκέλσο ην κάζεκα ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Microsoft Word, επίζεο επεμεξγαζία ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ κε Microsoft Excel, δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζην ζρνιείν κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο  Microsoft Power Point 

δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ πξνζφλησλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. H κε χπαξμε ηνπ Explorer επεξέαζε ζε θάπνην βαζκφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ 

πιηθφ κφλνη ηνπο γηα ηε ζχληαμε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ή ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν θαινχκαζηε εκείο νη εθπαηδεπηέο λα ηνπο δίλνπκε 

πιηθφ λα επεμεξγάδνληαη έληππν ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη κάιηζηα απνζεθεπκέλν 

σο ηζηνζειίδα ή θαη νιφθιεξεο ηεο ζειίδεο (Δξγαζία ρσξίο ζχλδεζε) ψζηε λα ππάξρεη 

κηα επαθή κε ην  Internet. 

Έρνληαο ζην κπαιφ καο φηη νη εθπαηδεπηέο είκαζηε νη κφλνη άλζξσπνη κεηά ηνπο 

«δηθνχο ηνπο» (ζηα επηζθεπηήξηα κφλν), πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν, 

επηπιένλ φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσλία θαη εθεί ζα επηζηξέςνπλ θάπνηα ζηηγκή, 

επνκέλσο εκείο θαινχκαζηε λα θάλνπκε φηη πεξλάεη απφ ην ρέξη καο γηα λα ηνπο 

δψζνπκε έλα εθφδην, γλψζεηο πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ  γηα λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ 

ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ζηελ θνηλσλία. Ση ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ηέηνην εθφδην 

πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ; «Οηηδήπνηε» Αθφκα θαη έλα 

έληππν ΑΗΣΖΖ αλ ηνπο δψζνπκε γηα λα ην θηηάμνπλ ζην Microsoft Word ζα είλαη 
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ρξήζηκν. Καη απηφ γηαηί πνιιέο θνξέο πνπ ρξεηάδνληαη θάηη κέζα ζηελ θπιαθή πξέπεη 

λα ζπληάμνπλ κηα ΑΗΣΖΖ. Οπφηε ηψξα πηα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην θηηάμνπλ κφλνη 

ηνπο εμ’ νινθιήξνπ. Απηφ ζίγνπξα ζα απμήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 

 

4. Οι κύριοι ζηότοι ποσ ηίθενηαι ζηην αρτή κάθε ζτολικού έηοσς είναι: 

 Βειηίσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ κε ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

 Αλάπηπμε ηεο καζεηείαο, κε ηελ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη επηρείξεζεο 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

 Αλάπηπμε ηεο γισζζνκάζεηαο 

 Ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο επέλδπζεο ζε εθπαίδεπζε θαη ηεο πιηθήο επέλδπζεο. 

 

5. Η πληροθορική ως μάθημα 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ζεσξνχληαη έλα ζεκαληηθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ΓΔ θαη  αθνινπζείηαη θη εδψ, 

εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, ην θπξίαξρν κνληέιν γξακκαηηζκνχ. 

Δίλαη αλάγθε  λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρνπλ  ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπσο θαη ζε 

θαλέλα απφ ηνπο γξακκαηηζκνχο θαη απηφ ζπλάδεη κε ηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο απηήο είλαη ε κε ηππνπνηεκέλε γλψζε αιιά 

ε απφθηεζε απηήο κέζα απφ κε ηππηθέο ή άηππεο κνξθέο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

ζεκαηηθψλ πεδίσλ, ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ καζεζηαθά νη ελήιηθεο. ηνλ πιεξνθνξηθφ 

γξακκαηηζκφ νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (ζπλήζσο 2-3 ψξεο ηελ εβδνκάδα) δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε χιε θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ κφλε 

δηαθνξά φηη ν θαζέλαο ηηο δνπιεχεη ζηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν ίδηνο. Γελ ππάξρεη 

πίεζε ρξφλνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο.  

 

6. Η Πληροθορική ζηα Στέδια Δράζης 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο επθαηξίαο έρνπλ θαζηεξσζεί ηα 

δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο, δηακνξθψλεηαη ινηπφλ κηα λέα αληίιεςε γηα ην ειιεληθφ 

ζρνιείν θαη απηφ γηαηί πξνσζνχλ ηελ πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

ζπλδπάδνληαο ηελ επηδίσμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ. Ζ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ 
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εξγαζίαο απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 1) ηε 

ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο 2) ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη 3) ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο,, ηα νπνία (ππν)ζηεξίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ, αθήλνληαο έηζη λα δηαθαλεί ν λένο ξφινο πνπ απνθηά ν 

πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο ζην ζρνιείν. 

Ζ δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο αθελφο ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ 

καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη αθεηέξνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ζε ζρέδηα εξγαζίαο κε ή γηα ηελ Πιεξνθνξηθή. 

Σα Γηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ 

καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πιελ ηεο Πιεξνθνξηθήο, εληάζζνληαη ζηα 

Γηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο κε ηελ Πιεξνθνξηθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

Πιεξνθνξηθή έρεη επηθνπξηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί α) σο εξγαιείν 

αλαδήηεζεο (Γηαδίθηπν) θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ (Δπεμεξγαζηήο Κεηκέλνπ), β) 

σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο (Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν) θαη γ) σο εξγαιείν παξνπζίαζεο 

(Power point, Multimedia Builder θ.ιπ.). Σα Γηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο πνπ 

εθπνλνχληαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο εληάζζνληαη ζηα ζρέδηα 

εξγαζίαο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή, ηελ πεξίπησζε απηή, ε Πιεξνθνξηθή έρεη θεληξηθφ 

ξφιν, δεδνκέλνπ φηη ε δηαζεκαηηθή εμαθηίλσζε έρεη σο ζηφρν απηή θαζεαπηή ε 

δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο είλαη: 

«Σν παξακχζη ζηα Βαιθάληα» ζην νπνίν εθπαηδεπφκελεο έγξαςαλ δηθά ηνπο παξακχζηα 

ή θαηέγξαςαλ ήδε γλσζηά, αξρηθά ζην ραξηί θαη κεηά ειεθηξνληθά. Σην project απηό 

έγηλε δηεξεύλεζε ηεο ξίδαο, ηεο  ζεκαζίαο, ηνπ ξόινπ θαη ηε γξαθή ηνπ παξακπζηνύ ζηελ 

παξαδνζηαθή θαη ζύγρξνλε θνηλωλία, μεθηλώληαο από ηελ ηζηνξία ηνπ αλά ηνλ θόζκν, 

ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνλ εξρνκό ηνπ ζηελ Διιάδα, ηα είδε ηνπ , ηνπο ηξόπνπο γξαθήο ηνπ, 

ηνλ θνηλωληθό θαη παηδαγωγηθό ηνπ  ξόιν ηνπ αλά ηνπο αηώλεο, ηελ κπζνινγία θαη ηα 

ζύκβνιά ηνπ. Καηαγξάθεθαλ ηζηνξίεο πνπ αθεγνύληαη ηελ πξνζωπηθή ζρέζε κε ην 

άθνπζκα  ηνπ παξακπζηνύ, θείκελα θη ήζε θη έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξακύζη. 

Μειεηήζεθαλ επίζεο ηα ζηεξεόηππα πνπ εθθξάδνληαη κέζα από απηό. Αλαιύζεθαλ νη 

δηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κε αθνξκή ην παξακύζη, ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ εθθξάδνληαη, θαζώο θαη ε ρξήζε ηνπ ζαλ θείκελν θηιίαο, ραξάο, ιύπεο, παξεγνξηάο, 

ζπκθωλίαο θ.ι.π. 
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Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ (θαλφλεο 

γξακκαηηθνί θαη ζπληαθηηθνί), ε αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο  ρεηξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ε πίζηε ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξνπζίαζε ηνπ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπφκελεο θαη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ  θαη ηα ζρφιηα 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά. Σν ζρέδην δξάζεο πινπνηήζεθε ζην ΓΔ Καηαζηήκαηνο 

Κξάηεζεο Γπλαηθψλ Διεψλα Θεβψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008- 2009.  

πγθεθξηκέλα σο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε: 

Μηα εηδηθφηεξε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ζην παξφλ πξφγξακκα είλαη ην παηρλίδη 

ξφισλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηάθνξσλ ξφισλ λα αλαδεηρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο, αθφκε θαη ηα 

θνηλά ζπκθέξνληα αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνξείο. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη 

αληηιακβάλνληαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξακπζηψλ ελνπνηψληαο ηε γλψζε κε ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηαπηφρξνλα γεχνληαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινηπφλ ηέζεθαλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 νκάδα αηφκσλ  

  ρξφλνο  

  ηζφηηκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ  

  ζπλέπεηα  

  έξεπλα  

 θαληαζία  

 αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ, ηδεψλ  

 επαθέο-ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο  

 εξγαζία κε έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη γηα έλα ηειηθφ απνηέιεζκα  

Σν project « παξακχζη» πνπ ζα παξνπζηαζηεί αθνινχζσο, είλαη έλα πνιπηξνπηθφ ζέκα, 

ην νπνίν εκπιέθεη   πνιινχο  γξακκαηηζκνχο:  

πιεξνθνξηθφ, θνηλσληθφ, γισζζηθφ θαη αηζζεηηθφ. 

γισζζηθφο ηζηνξία – πνιηηηζκφο- γιψζζα 

πιεξνθνξηθφο ειεθηξνληθή γξαθή 

θνηλσληθφο ήζε – έζηκα- ζηεξεφηππα 

αηζζεηηθφο δσγξαθηθή 
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πκκεηέρνληεο – δηάξθεηα – κέζα θαη πιηθά 

Σν παξφλ πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πινπνηήζεθε κε κηα νκάδα, πνπ 

ζπγθξνηήζεθε απφ 8 εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηα 3 ηκήκαηα ηνπ Α΄ 

θαη Β΄ θχθινπ ζην ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ησλ Γπλαηθείσλ Φπιαθψλ Διεψλα 

Θεβψλ. 

ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ζπκκεηείραλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ αηζζεηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ.  

Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο γίλνληαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο ψξεο ησλ projects . 

Γηα λα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα ρξεηάζηεθαλ είθνζη επηά ηξίσξεο εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν, φπσο: 

Ζ/Τ γηα ηελ εχξεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ DVD. Γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, αμηνπνηήζεθε ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, 

βηβιία ελεκεξσηηθά θαη επηζηεκνληθά δαλεηζκέλα απφ ηε κηθξή βηβιηνζήθε ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαζψο θαη απφ εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 

6.1 Σηόσοι 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ: 

 Ζ κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο ελφο θαηλνκεληθά απινχ ζέκαηνο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο εκπινθήο απηνχ ηνπ ζέκαηνο κε ηελ αγσγή. 

 Ζ αλάδεημε ησλ ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο 

 Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπκβνιηθψλ ηδηνηήησλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο 

 Ζ θξηηηθή αλάιπζε ησλ θνηλά παξαδεθηψλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ζηεξενηχπσλ. 

 Ζ δηαζαθήληζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ 

αηφκνπ – θνηλσλίαο 

 Ζ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο γξαθήο παξακπζηνχ 
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6.2 Πεπιεσόμενο 

ην παξφλ πξφγξακκα έγηλε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ παξακπζηνχ 

ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε Διιεληθή θνηλσλία, μεθηλψληαο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

αλά ηνλ θφζκν, ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ Διιάδα, ηα είδε, ηνπο 

ηξφπνπο γξαθήο ηνπ, θαη ηελ αηζζεηηθή απηνχ, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ αλά ηνπο 

αηψλεο, ηα ζχκβνιά ηνπ, ην εκπφξην, ηελ ελέξγεηα θη φιε ηελ θηινζνθία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηαθίλεζή ηνπ. Καηαγξάθεθαλ ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη νη εθπαηδεπφκελεο είηε 

σο πξψηα αθνχζκαηα είηε σο δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα.   

 

6.3 Αναλςηικά ακολοςθήθηκε η εξήρ ποπεία: 

ε πξψηε θάζε, αλά νκάδεο ησλ πέληε νη εθπαηδεπφκελεο ζπδεηνχλ γηα ηε ζρέζε πνπ 

έρνπλ νη ίδηεο κε ηνλ παξακχζη. (πνηα ζπκνχληαη, κε πνηνπο ήξσεο, ηη δελ ζα μεράζνπλ 

πνηέ, πνην παξακχζη ηηο εθθξάδεη ζήκεξα). 

Αθνινχζεζε έλα brain storming (θαηαηγηζκφο ηδεψλ) κε ηίηινπο παξακπζηψλ 

θπξίσο ειιεληθψλ . Ζ νκαδνπνίεζε ησλ απζφξκεησλ ιέμεσλ – θξάζεσλ βνήζεζε ζηνλ 

ρσξηζκφ ζε νκάδεο θαη ζηελ επηινγή κηαο ελφηεηαο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. Γεγνλφο 

είλαη φηη παξνπζηάζηεθε δπζθνιία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ιφγσ πνιπ-πνηθηιφηεηαο ηνπ 

ζέκαηνο. 

ηελ επφκελε θάζε δφζεθε έλα θχιν εξγαζίαο ζε θάζε νκάδα ζην θέληξν ηνπ 

νπνίνπ ππήξραλ θηγνχξεο απφ ήξσαο ησλ παξακπζηψλ θαη γχξσ – γχξσ ζθφξπηεο 

δηάθνξεο ιέμεηο θαηλνκεληθά άζρεηεο κεηαμχ ηνπο πνπ φκσο ζρεηίδνληαλ κε ην ήξσα 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ . Οη εθπαηδεπφκελνη έπξεπε λα βξνπλ ηε ζρέζε (άκεζε 

ή έκκεζε) πνπ έρεη (αλ έρεη) ν ήξσαο κε θάζε ιέμε. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα 

παξνπζίαδε ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηηο ιέμεηο πνπ άθεζε αζχλδεηεο. 

Μεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία, δηαπίζησζαλ φηη φιεο νη 

ιέμεηο είραλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ θηγνχξα , κε ηε ζηελή ή ηελ επξεία έλλνηα. Καηφπη 

ηνπο δεηήζεθε λα ζπλδέζνπλ φζεο ιέμεηο είραλ θαη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Κάζε 

νκάδα παξνπζίαζε ζηνπο ππφινηπνπο ηηο ιέμεηο πνπ άθεζε αζχλδεηεο. Πάιη, κεηά απφ 

ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε φηη ζπλδένληαλ φιεο κεηαμχ ηνπο, έρνληαο ζρέζε κε ηε ζηελή ή 

ηελ επξεία έλλνηα. Έηζη παξαηεξήζεθε ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο. 
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Καηφπη δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκεζνχλ παξακχζηα πνπ έρνπλ 

αθνχζεη θαη κάιηζηα πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα Γεζκεχηεθαλ λα ξσηήζνπλ θαη άιινπο 

θαη λα ζπγθεληξψζνπλ φιν ην ζρεηηθφ πιηθφ. ηελ πνξεία ζπδεηήζεθαλ νη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ παξακπζηνχ  ζηνλ θαζέλα. Έγηλε ζπδήηεζε γηα ηνλ είδνο ηνπ 

παξακπζηνχ πνπ επηιέγεη θάπνηνο λα  ή λα αθνχζεη αθεγεζεί .  Καηαγξάθεθαλ ηίηινη 

παξακπζηψλ αιιά θαη νιφθιεξσλ βηβιίσλ πνπ πεξηέρνπλ παξακχζηα. 

Ζ ζπδήηεζή καο επεθηάζεθε θαη ζην ξφιν ησλ  ζηεξενηχπσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη κέζα απφ ηα παξακχζηα ζηνπο αθξναηέο. Αλαθεξζήθακε ζηελ ή 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηα παξακχζηα θαζψο θαη γηα ηελ ζρέζε σξαίνπ  θαη θαινχ  κε 

ην άζρεκν θαη θαθφ. 

Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηηο ππφινηπεο ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε θη έγηλε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ κηα έξεπλα γηα ηνλ παξακχζη κέζα ζην 

ζρνιείν γηα λα δνπλ ηηο ζπλήζεηεο ησλ ζπλεθπαηδεπφκελψλ ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ. 

ηελ πνξεία έγηλε ζπδήηεζε γηα ηε γξαθή ηνπ παξακπζηνχ  θαη παξνπζηάζηεθαλ ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ζα έγξαθαλ θαη νη ίδηεο έλα νιφθιεξν παξακχζη ή κέξε ελφο. 

Καηφπη ηέζεθε ην ζέκα ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα, φπνπ ν θαζέλαο έπξεπε λα 

ζπκβάιιεη απφ ηε κεξηά ηνπ, ζε κηα ζπδήηεζε κε ζέκα: «παξακχζη θαη αηζζεηηθή 

απεηθφληζε»,θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε νη αθξναηέο λα πξνηείλνπλ ραξαθηεξηζηηθά είηε 

εξψσλ είηε ηνπίσλ ψζηε λα μεθηλήζεη ε απεηθφληζε ησλ παξακπζηψλ. 

Οινθιεξψζεθε έηζη έλα παηρλίδη ξφισλ, ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κε 

ζχληνκεο αηάθεο θαη κε πνιχ επράξηζην ηξφπν θάιπςαλ ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. 

Σν ζρέδην δξάζεο  απηφ θαηαγξάθεθε εκπινπηηζκέλν θαη παξνπζηάζηεθε κε 

φιε ηε δνπιεηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

6.4 Σςμπεπάζμαηα 

 Tν παξακχζη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο παξάδνζεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ θάζε ρψξαο. Μέζα απφ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηνπ  ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπ project, απέθηεζαλ κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, έλα 

ζπιινγηθφ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη θνηλνχο ηχπνπο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια, θαηέζεζαλ θάπνηεο 

εκπεηξίεο, πνπ βαζίδνληαλ ζηηο αξρέο θαη αμίεο, πνπ πηνζεηνχλ. 



 12 

 Tν παξακχζη εθθξάδεη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ηελ εζληθή αιιά θαη  

αηνκηθή ηδηαηηεξφηεηα απηνχ πνπ ην δηεγείηαη.  

 Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ ζέκαηνο, ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

εκπινπηηζκέλε κε ηηο εμνξκήζεηο θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθφ  είδε παξακπζηνχ 

θξάηεζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Αλεπηθχιαθηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δηδαζθαιία κε ηε κέζνδν project 

θαη κάιηζηα κε ην δηεπηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ , φπσο ην «παξακχζη» 

ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε θάζε 

βαζκίδαο γεληθφηεξα. 

 

7. Ανηί επιλόγοσ 

Σν γεγνλφο φηη ε Πιεξνθνξηθή κπνξεί λα ζπλδεζεί αβίαζηα θαη απνηειεζκαηηθά κε φια 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ηελ θαζηζηά ην θαη΄ εμνρήλ 

κάζεκα πνπ κπνξεί λα δηδάζθεηαη -ζην πιαίζην ησλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο- 

παξάιιεια κε νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα. Δίλαη γεγνλφο φκσο φηη ηέηνηνπ είδνπο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνυπνζέηνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηφζν ζηελ 

επηινγή φζν θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο γλψζεο ηελ νπνία κπνξεί λα εγγπεζεί κφλνλ κηα 

θαηάιιεια νξγαλσκέλε θαη εληαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Meister, Nolan 

2001, Κνπινπκπαξίηζε, 2002). 
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