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ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ 

Κυριακή Μέλλιου, ΣΕΕ ΠΕ60, 6ο ΠΕΚΕΣ 
Αττικής 
Νικολοπούλου Καλλιόπη, Προϊσταμένη 
4ου Ν/γείου Πειραιά  

Υ Π Ε Π Θ  /  1 0 - 5 - 2 0 1 9  

Ομάδα ανάπτυξης 

1ο Νηπιαγωγείο Νέου Φαλήρου 
4ο Νηπιαγωγείο Πειραιά 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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• ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι εκπαιδευτικοί των πολυπολιτισμικών τάξεων του Πειραιά, 
δυσκολεύονται στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας ενσυναίσθησης και 
αποδοχής.  

• ΤΑ ΑΙΤΙΑ: Τα φαινόμενα αυτά, προέρχονται κυρίως από την έλλειψη γνώσης, 
που αντίστοιχα επιτρέπει την εισχώρηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού 
στις αντιλήψεις των πολιτών.  

• Η ΛΥΣΗ: Ο σχεδιασμός του προγράμματος «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ» με στόχο να 
προσεγγίσουν οι μαθητές τις έννοιες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς 
(κατανόηση των αιτιών, και των προβλημάτων που απορρέουν), καθώς και της 
φιλοξενίας (απόκτηση ενσυναίσθησης και ανάληψη δράσης για επίλυση του 
προβλήματος). 

• Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Διασχολική συνεργασία. Διαφοροποιημένος μαθητικός και 
γονεϊκός πληθυσμός (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, γλώσσα, κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο). Εκπαιδευτικοί διαφορετικών τάξεων και ειδικοτήτων. 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
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 Υλικό Φωτόδεντρου: Βίντεο και αρχεία παρουσίασης από τη θεματική 
«Μετανάστευση και Προσφυγιά», έργα τέχνης και φωτογραφίες από ανοιχτή 
πρακτική Εικονικού Μουσείου 
 4 έργα από τη συλλογή του σκηνογράφου Πάνου Αραβαντινού. 
 Ψηφιακό υλικό της Διεθνούς Αμνηστίας. 
 Προσέγγιση “Artful Thinking” του Οργανισμού Project Zero της Παιδαγωγικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard 
 Πλαίσιο των Παγκόσμιων Δεξιοτήτων (Global Competencies) του ΟΟΣΑ  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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 Η κατανόηση των αιτιών της προσφυγιάς και της μετανάστευσης και η 
αναγνώριση της διαχρονικότητάς και παγκόσμιας διάστασής τους ενίσχυσε την 
αυτοεκτίμηση και το θετικό κλίμα ανάμεσα σε υποομάδες μαθητών.  
 Το πλούσιο υλικό βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τις συνθήκες που 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση διαφορετικών οπτικών σε σχέση με τις δικές τους 
κι έτσι ανέπτυξαν ενσυναίσθηση .  
 Εμπνεόμενοι από τις ιδέες του ακτιβισμού και εθελοντισμού  πρότειναν 

ρεαλιστικές λύσεις τόσο σε σχολικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους με τους φορείς της Διεθνούς Αμνηστίας και τα συμμετέχοντα 
σχολεία.  
 Η εμπλοκή σημαντικού αριθμού φορέων και γονέων στην προσπάθεια 

επικοινωνίας των ιδεών υποστήριξε σημαντικά την προσπάθεια προώθησης των 
μαθητικών μηνυμάτων και αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για τον επιτυχή 
διαμοιρασμό των ιδεών τους με ένα ευρύτερο κοινό που υπερβαίνει τα στενά 
όρια της τάξης τους.  
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! 
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ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ  

Ειρήνη Παπαδοπετράκη, ΠΕ 86 
 

Κ Η Φ Ι Σ Ι Α  /  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 7  

Ομάδα ανάπτυξης 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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 ΘΕΜΑ: οι μαθητές βασιζόμενοι στην εκπαιδευτική μέθοδο STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), έπρεπε να ανταποκριθούν με μια σχετική 
κατασκευή με αυτοματισμούς, με θέμα «Οχήματα και Μεταφορές του Αύριο». 

 
 ΣΚΕΠΤΙΚΟ:  σχεδιασμός μιας σειράς δράσεων που θα οδηγούσε στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα  στην κατασκευή ενός οχήματος νέας γενιάς, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια μικρή προσομοίωση της κατασκευής τους στο εικονικό περιβάλλον 
του προγράμματος. 

 
 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

• να εργαστούν οι μαθητές καινοτόμα και δημιουργικά υιοθετώντας νέες 
διδακτικές πρακτικές, βιωματική, συμμετοχική, ανακαλυπτική και διερευνητική 
μάθηση  

• να αντιληφθούν την αξία του προγραμματισμού και να κατανοήσουν καλύτερα 
τις βασικές αλγοριθμικές δομές 

• να αλληλεπιδράσουν με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο μέσω της 
κατασκευής τους  

• αλλά και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές για να παρουσιάσουν την 
κατασκευή τους στους κριτές. 

 
 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: προβλήματα επικοινωνίας του HUB με το Scratch, εύκολη απογοήτευση των 
μαθητών λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, αλληλεπίδραση κατασκευής σε 
πραγματικό χρόνο, τήρηση κανονισμών. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ: Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για 
τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο και να είναι χαρούμενοι και 
δημιουργικοί;  

• ‘Εμαθαν  συμμετοχικά, χειροπιαστά, ομαδικά  
• Επικοινώνησαν, διαφώνησαν, συνεργάστηκαν  
• Μαζί με τις προσωπικές τους εμπειρίες και επιθυμίες, χάραξαν τη δική τους 

προσωπική διαδρομή 
• Έμαθαν να προκαλούν και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους  
 
Η νεολαία μας έχει μοναδικό ταλέντο και το αποδεικνύει καθημερινά.  

 

 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ 
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«ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 

Μαρία Καραφωτιά, ΠΕ70 

Α Θ Η Ν Α ,  1 0 / 5 / 2 0 1 9  

4ο ΔΣ Ταύρου, Ν. Αττικής 



ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (1) 
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το θέμα της εκπαιδευτικής πρακτικής: 
 οι πολύμορφες σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης/Ε.Ε. 
 επίκαιρο και επίμαχο ζήτημα 
 
η συγκυρία: 
1. οικονομική κρίση 
2. αμφισβήτηση Ε.Ε. ως θεσμού 
3. ευρωεκλογές 
4. η Ελλάδα προεδρεύουσα χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1ο εξάμηνο  

του 2014 
 

 πρότερες γνώσεις και στάσεις των παιδιών για το θέμα 
 οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους 
 το ιδιαίτερο προφίλ της περιοχής 

 



ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (2) 

Πλαίσιο σχεδιασμού 
 Ζ.Ε.Π. 
 Πρόγραμμα Α.Υ. «Από το εγώ 

στο εμείς» 
 Teachers4Europe (T4E) 
 Europe StARTS 
 19 διδακτικές ώρες /                  
   5 εβδομάδες 
 χαρακτήρας δράσεων και 

εκπαιδευτικού υλικού 
 διαθεματική προσέγγιση 
 

 
 

 
 

Ομάδα παιδιών 
 ΣΤ΄ τάξη, 2013-2014 
 11 αγόρια, 5 κορίτσια 
 πολυπολιτισμική σύνθεση 
 χαμηλοί μορφωτικοί, 

οικονομικοί, κοινωνικοί δείκτες 
 στόχοι 
1. Γνωστικοί 
2. Δεξιότητες 
3. Χρήση τεχνολογίας 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

• Σύναψη συμβολαίου & 
βιωματικές δράσεις 

• Ο μύθος της αρπαγής της 
Ευρώπης: δραματοποίηση 

• Διαδραστικά σχολικά 
βιβλία, ψηφιακοί 
γεωγραφικοί χάρτες, 
ψηφιακά παιχνίδια 
Γεωγραφίας, ψηφιακό 
αποθετήριο Φωτόδεντρο 

• Έντυπα βιβλία & 
μουσική: 
δραματοποίηση/παντομί
μα, εικαστική απεικόνιση 

• Παραγωγή ψηφιακού 
comic 

• Επιτραπέζιο παιχνίδι 
• Παραγωγή μακέτας: οι 

χάρτες της Ευρώπης 
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«Η αρπαγή της Ευρώπης» από τους Φοβερούς Γεωγράφους 
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«Η αρπαγή της Ευρώπης» από τους Θαλασσοπόρους του Ταύρου  
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«Η αρπαγή της Ευρώπης» από τους Ατρόμητους Εξερευνητές 
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«Η αρπαγή της Ευρώπης» από τα Ταξιδιάρικα Παιδιά 



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ-

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
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 ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι: αξιοποίηση & παραγωγή ψηφιακού υλικού 

 ενεργητικός ρόλος παιδιών, κινητοποίηση, ενθουσιασμός, αυτονόμηση, αυτορρύθμιση 
με βάση το συμβόλαιο, δέσμευση απέναντι στην ομάδα και τον κοινό στόχο 

 «Όλοι είμαστε ικανοί να μαθαίνουμε μέσα από πολλούς τρόπους: την ομάδα & τη 
συνεργασία, τη διερεύνηση και το λάθος, το διαδίκτυο, την Τέχνη…»: τα παιδιά ένιωσαν 
εμπιστοσύνη & περηφάνια για τον εαυτό τους, την ομάδα, τη συνεργασία, νοιάστηκαν 
για τη γνώση, εργάστηκαν και δυνάμωσαν. 

 «Ο κόσμος μας δεν είναι μόνο η οικογένειά μας, το σπίτι μας κι η γειτονιά μας…»: 
περισσότερο κριτική στάση απέναντι στις αρχικές τους ιδέες 

 Η δική μου χαρά και ικανοποίηση 

 

Πρόταση για επέκταση: τα σχολικά δίκτυα ως κοινότητες μάθησης 

eTwinning 

ERASMUS+ 
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ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ 
«Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» 

Πέτρος Μιχαηλίδης, Δάσκαλος – ΠΕ70 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  

Δημιουργία - Ανάπτυξη 

5ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης 



1η δραστηριότητα: Παιχνίδι επεξεργασίας 
Δραστηριότητες 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗς 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ – 1Ο ΔΙΩΡΟ 

"ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ", ΤΟ 1837 
 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9470 
 Εφαρμογή 
 Προέλευση: Φωτόδεντρο / Μαθησιακά Αντικείμενα 
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Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

2η δραστηριότητα: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη/Κοινωνιόγραμμα 
3η δραστηριότητα: Προσομοίωση καθημερινότητας καφενείου 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9470


ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗς 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ – 2Ο ΔΙΩΡΟ 

Στου Όθωνα τα χρόνια 
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/991 
 Εφαρμογή 
 Προέλευση: Φωτόδεντρο / Υλικό χρηστών 
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Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843 
 http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-9597 
 Εφαρμογή 
 Προέλευση: Φωτόδεντρο / Μαθησιακά Αντικείμενα 

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ 
«Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» 

5ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/991
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9597
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9597
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ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΩΝΤΑς 
ΚΑΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  /  2017 - 2018 

Ομάδα ανάπτυξης 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Με αφορμή τη θεματική ενότητα 5ΙΙΙ του Φακέλου Θρησκευτικών της 
Γ΄ Γυμνασίου, και συγκεκριμένα την ενότητα: «Δράση και αγώνας για 
τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου: H ανατροπή των κριτηρίων 
της ζωής: Οι Μακαρισμοί (Μτ 5, 3-12)», πραγματοποιήσαμε μια 
διδακτική προσέγγιση «κάνοντας θεολογία με τα παιδιά» και 
χρησιμοποιήσαμε δημιουργικές τεχνικές όπως τον καταιγισμό ιδεών, 
την δημιουργική βιωματική τεχνική του έντεχνου συλλογισμού (artful 
thinking), τη μέθοδο των έξι καπέλων σκέψης και τέλος την 
παιδαγωγική τεχνική της αντιλογίας (debate), εξάσκηση των μαθητών 
στην επιχειρηματολογία και αποδοχή της γνώμης του άλλου. Όλα αυτά 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο μάθησης το LAMS, το πιο διαδεδομένο 
CMS περιβάλλον για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων που 
ευνοούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και το blended learning.  
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
  
 

Τσάπρα Κωνσταντία ΠΕ02 

Ρ Ο Δ Ο Σ  3 1 / 8 / 2 0 1 8  

Ομάδα ανάπτυξης 

3Ο Γυμνάσιο Ρόδου, ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 

 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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• Η παρούσα εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί μια ανασκόπηση της βυζαντινής και 
μεσαιωνικής ιστορίας του βιβλίου ιστορίας της β΄ γυμνασίου  μέσα από την ενεργητική 
προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων , τη δημιουργική αξιοποίηση της αποκτημένης γνώσης 
και την παραγωγή  αυθεντικού μαθητικού έργου που στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια, 
την κριτική σκέψη και την αξιοποίηση των διαφορετικών κλίσεων και ιδιαιτεροτήτων της 
ομάδας. 

• Αρχικά οι μαθητές μελετούν ιστορικές πηγές αλλά και διαδραστικά παραθέματα από τη 
σελίδα του Φωτόδεντρου και στη συνέχεια δημιουργούν το δικό τους αφηγηματικό κείμενο, 
ανασκευάζοντας τις πληροφορίες των κειμένων που μελέτησαν και δημιουργώντας στο 
τελικό στάδιο  μια εφημερίδα με τα νέα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

• Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο λογοτεχνών- δημοσιογράφων  της βυζαντινής Ιστορίας, 
αφού στηριζόμενοι σε ιστορικά δεδομένα μεταφέρουν το κλίμα της εποχής μέσα από 
εργασίες δημιουργικής αξιοποίησης της ιστορικής γνώσης .  

• Έτσι, μεταφέρουν τις λεπτομέρειες μιας εικόνας, μιας διαδραστικής περιήγησης ή μιας 
ιστορικής πηγής σε νέα μορφή  (διάλογο μεταξύ δυο βυζαντινών της εποχής, επιστολή, 
ημερολόγιο, άρθρο σχολικής εφημερίδας ) .  

• Μ΄ αυτό τον τρόπο  μαθαίνουν να σκέφτονται και να δρουν ως πολίτες του Βυζαντίου και 
συναισθάνονται τις φοβίες, τις ανησυχίες αλλά και τους προβληματισμούς των ανθρώπων 
μιας άλλης εποχής (ενσυναίσθηση). 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  
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• Η διεκπεραίωση της πρακτικής διήρκησε 6  διδακτικές ώρες και η εφαρμογή της έγινε κατά το 
β΄ τετράμηνο στην αίθουσα της πληροφορικής. Οργάνωση τάξης: εργασία σε ομάδες .  Ο 
Ρόλος του διδάσκοντα είναι  ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, 
διευκολυντικός, συντονιστικός,  διαμεσολαβητικός . 

• ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ομάδα Α: ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ  :   Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι  : «Κτίρια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας κατά τους πρώτους χρόνους της ίδρυσής της». Οι μαθητές  μελετούν το 
περιεχόμενό του Φωτόδεντρου και στη συνέχεια  γράφουν μια επιστολή με θέμα 
«Εντυπώσεις από την Κωνσταντινούπολη» , όπου φαντάζονται ότι έρχονται από μια  πόλη 
του Βυζαντίου (Θεσσαλονίκη, Διδυμότειχο) και επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη με τους 
γονείς τους. Εκεί περιγράφουν ένα κτίριο ή ένα συγκρότημα κτισμάτων ή κάποιο άλλο 
αξιοθέατο σημείο της Πόλης (Παλάτι, Αγιά Σοφιά , Λιμάνι κλπ).. 

 Ομάδα Β : Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ : Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι  «Η Στάση του Νίκα» . Οι 
μαθητές επισκέπτονται τη σελίδα του Φωτόδεντρου μελετούν το περιεχόμενό της και στη 
συνέχεια ετοιμάζουν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα  όπου αναφέρονται στα αίτια, 
τους Πρωτεργάτες, της έκβαση και τις συνέπειες της Στάσης του Νίκα. 
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 ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ…: Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι « Η αντίδραση του Ιουστινιανού και της 
Θεοδώρας απέναντι στη Στάση του Νίκα». Οι μαθητές επισκέπτονται στη σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου  το 
κεφάλαιο   « Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία». Έπειτα μεταφέρουν σε μορφή 
διαλόγου το περιεχόμενο της πηγής διανθίζοντάς το με τις ιστορικές τους γνώσεις από το σχολικό 
βιβλίο . 

  ΟΜΑΔΑ Δ :ΚΑΚΩΣΕΙΣ: Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι « Οι Κακώσεις του Νικηφόρου». Οι μαθητές  
μελετούν την πηγή του σχολικού βιβλίου «Οι λεγόμενες κακώσεις του Νικηφόρου»  και ετοιμάζουν ένα 
παιχνίδι ρόλων , όπου συγγράφουν έναν υποθετικό διάλογο ανάμεσα σε δύο υπηκόους του Βυζαντίου την 
εποχή εφαρμογής των «κακώσεων» του Νικηφόρου Α΄. Ο ένας θεωρεί τα μέτρα του αυτοκράτορα 
δυσβάσταχτα και άδικα, ενώ ο άλλος τα υπερασπίζεται θεωρώντας τα αναγκαία. 

 ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ- ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΣ: Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι  η Εικονομαχία. Οι μαθητές   
κρατούν σημειώσεις από τη σελίδα του Φωτόδεντρου  ως προς τα επιχειρήματα εικονομάχων- εικονολατρών 
και  ετοιμάζουν μια ομιλία- debate, όπου επιχειρηματολογούν  υπέρ και κατά της λατρείας των εικόνων. 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ vs ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ :    Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι « Οι διαφορές της Ορθόδοξης 
και Καθολικής Εκκλησίας» . Οι μαθητές επισκέπτονται τη σελίδα του Φωτόδεντρου  και μελετούν τις  
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ,  τις οποίες μεταφέρουν σ΄ ένα άρθρο   της σχολικής εφημερίδας   . 

 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ :.Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι  «Η ίδρυση και ο εκχριστιανισμός 
του Ρωσικού Κράτους , το παράδειγμα της  ΑΝΝΑΣ  ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΗΣ». Οι μαθητές μελετούν το 
απόσπασμα από το βιβλίο του Κ. Κυριαζή, «Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος» και γράφουν στο ημερολόγιο  τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα της Άννας κατά τη  διάρκεια του ταξιδιού της στη Χερσώνα για τον γάμο της με 
τον Βλαδίμηρο . 

 

 

  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 ΟΜΑΔΑ Η : ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ : Οι μαθητές επισκέπτονται τη 
σελίδα του Φωτόδεντρου : «η Οικονομία και η κοινωνία στο Βυζάντιο» και  ετοιμάζουν μια 
επιστολή ή έναν λόγο ενός  Βυζαντινού αγρότη προς τον αυτοκράτορα, όπου παρουσιάζονται  
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητά την προστασία της πολιτείας.  

 ΟΜΑΔΑ  Ι : ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ : Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι  «το Σχίσμα των δυο Εκκλησιών». 
Οι μαθητές μελετούν στη σελίδα του Φωτόδεντρου το θέμα  «Το σχίσμα των Πατριαρχείων 
Κωνσταντινούπολης – Ρώμης»  και ετοιμάζουν έναν διάλογο μεταξύ των  εκπροσώπων των 
δύο Εκκλησιών και υποστηρίζουν το σκεπτικό και τις ενέργειες των Εκκλησιών τους, που 
οδήγησαν στο Σχίσµα . 

 ΟΜΑΔΑ  Κ : ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ :  Οι μαθητές μελετούν στη σελίδα  του Φωτόδεντρου το θέμα  
« Σταυροφορίες , Χάρτης Σταυροφοριών» και  ετοιμάζουν μια επιστολή  ενός χωρικού από τη 
∆ύση που εξηγεί σε συγχωριανό του τους λόγους για τους οποίους συμμετείχε σε µια 
σταυροφορία. 

 ΟΜΑΔΑ Λ:   Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ : Το θέμα μελέτης της ομάδας είναι « η Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης».  Οι μαθητές  επισκέπτονται τη σελίδα του Φωτόδεντρου «Θρήνοι και 
Θρύλοι της Άλωσης»,  καταγράφουν τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα, που απηχούν έργα 
της λαϊκής παράδοσης για την ΄Αλωση και  γράφουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα με 
θέμα την άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς .  
 
 

  
 

 

 

  

 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Δικτυογραφία -Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο:  
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8935?locale=el 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9473?locale=el 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/752/4944,22530/ 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/755/4956,22601/ 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9137 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8351 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641 
http://aesop.iep.edu.gr/node/14545/3689 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9644 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8820 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8975 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8805 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8801 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8800 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8353 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/755/4960,22617/ 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22668/ 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130?locale=el 
http://archive.ert.gr/77516/?autoplay=1&mst=00:31:03:00 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9347?locale=el 
 
 

 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8935?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9473?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/752/4944,22530/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/755/4956,22601/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9137
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8351
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641
http://aesop.iep.edu.gr/node/14545/3689
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9644
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8820
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8975
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8805
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8801
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8800
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8353
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/755/4960,22617/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22668/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9130?locale=el
http://archive.ert.gr/77516/?autoplay=1&mst=00:31:03:00
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9347?locale=el
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1 

3o ΓΕΛ Ρεθύμνου.        
Η Χρυσή τομή στις τέχνες και στη φύση. Εφαρμογή του μοντέλου της μικτής μάθησης            

Τα  wiki των ομάδων και οι ενδεικτικές πηγές στο περιβάλλον του Moodle.  
Δραστηριότητα  1η.      Καταγραφή από τις ομάδες στα wiki του Moodle , 

των ευρημάτων από την διερεύνηση της χρυσής τομής στη τέχνη.  
 



Δραστηριότητα 2η .      Διερεύνηση της χρυσής αναλογίας στο 
ανθρώπινο σώμα.  

3o ΓΕΛ Ρεθύμνου.        
Η Χρυσή τομή στις τέχνες και στη φύση. Εφαρμογή του μοντέλου της μικτής μάθησης            

Εισαγωγή δεδομένων 
σε Google excel worksheet 
Δείγμα μεγέθους:  ν =74 

άτομα 

 Google excel worksheets 
ενσωματωμένα στο 

περιβάλλον του Twinspace  

Καταγραφή των 
συμπερασμάτων στο e-

book story jumper  

2 



Δραστηριότητα  4η .  Κατασκευές με ψηφιακό(online 
GeoGebra groups) και συμβατικό τρόπο .  

Ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων του  
σχολείου . 

3o ΓΕΛ Ρεθύμνου.        
Η Χρυσή τομή στις τέχνες και στη φύση. Εφαρμογή του μοντέλου της μικτής μάθησης            

Δραστηριότητα 3η .  Διερεύνηση της χρυσής 
αναλογίας στο πραγματικό κόσμο. Φωτογραφίες 

αναρτημένες στο Padlet της 1ης ομάδας, που 
ενσωματώθηκε  στο περιβάλλον του Twinspace. 

3 
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γεώργιος Αρλαπάνος, Βιολόγος 
 
 

Π Α Τ Ρ Α  /  2 0 1 7  - 2 0 1 8  

Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών 

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας 
Μέρος Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων 
‘Τέχνη και Επιστήμη: Διορατικό βλέμμα, Μέσο 
Επικοινωνίας’  
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Εισήγηση, συνεργατική ανακάλυψη  
Ορθολογική εξήγηση 

Το χρώμα του δέρματος: Πώς και γιατί; 
Μελανίνη – Μελανοκύτταρα 
Η παραγωγή βιταμίνης D και η προστασία 
από την UV σε ισορροπία με το περιβάλλον   

Η εξελικτική προσέγγιση του χρώματος του δέρματος 
Ποικιλομορφία, μετακινήσεις, ηλιοφάνεια, φυσική επιλογή 
 

Nina Zablonski 



Η ανάλυση ενός 

βιολογικού φαινομένου 

αξιοποιείται ως σύστημα 

σκέψης για την 

καλλιέργεια στάσεων 

ενάντια στο ρατσισμό 

και την 

ψευδοεπιστήμη. 

65 

Φυλή: Κριτική ανάλυση όρου, επαναπροσδιορισμός 
σε πολιτικά ορθό επίπεδο 
 

Καλλιτεχνική προσέγγιση του χρώματος του δέρματος 
Το φωτογραφικό έργο HUMANAE 

Angelica Dass 

Ενίσχυση μέσω της Τέχνης 
Έμπνευση, προέκταση, δημιουργικότητα, μήνυμα 



Ταινία μικρού μήκους  
Identity’ (Ταυτότητα)  
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Βιωματική δραστηριότητα 
‘Εγώ, το πορτοκάλι’ 

Από τη μοναδικότητα των εξωτερικών 
χαρακτηριστικών στην προσωπικότητα και την 
αυτοπεποίθηση 

Το μαθητικό 
φωτογραφικό 

έργο ‘b3y0urs3lf’ 
(be yourself) 

Γόνιμος συνδυασμός Τέχνης και Επιστήμης 
Ικανότητες δημοκρατικών πολιτών 
Οι ιδέες αξίζει να ζυμώνονται συλλογικά 

ευχαριστούμε 
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ΙΣΟΜΕΤΡΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Νικόλαος Τερψιάδης, Μαθηματικός 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/2017-18/2018-19 

Ομάδα ανάπτυξης 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Ε.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



ΙΔΕΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙςΙΟ 

7 1  

• Η ιδέα: Εργαστήρια σε θέματα συμμετρίας, στον Όμιλο Μαθηματικών τις 
σχολικές χρονιές 2013-14, 2014-15, 2016-17, με τον Γ. Μπαλόγλου, πρ. 
Καθηγητή του State University of New York, Oswego.  

• Οι στόχοι της διδασκαλίας της θεωρητικής Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην Α΄ 
Λυκείου ανήκουν στο επίπεδο 4 του θεωρητικού μοντέλου van Hiele, 
ενώ έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές πολύ συχνά δεν έχουν κατακτήσει τις 
δεξιότητες των προηγούμενων επιπέδων. (Θωμαΐδης, 2014 & 2015) 

• Η ανάπτυξη ενός οπτικού εγγραμματισμού που μπορεί να βασιστεί στην 
οπτική εξοικείωση των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα και τις 
ιδιότητές τους, έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί προϋπόθεση για σύνθετες 
δραστηριότητες, όπως η απόδειξη. (Luria, 1992· Duval, 1999 & 2006· Kress 
& van Leeuwen, 2001· Πούλος, 2015) 
 
 
 



• Αξιοποίηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών (ισομετριών) μέσω 
μιας ημι-τυπικής προσέγγισης βασισμένης στο έργο του Ολλανδού 
εικαστικού καλλιτέχνη M.C. Escher.  

• Αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών για διδακτικούς σκοπούς 
(Arcavi, Tzanakis, 2002). Γενετική-ιστορική μέθοδος (Hadamard, 1954· 
Poincare, 1952· Polya, 1962· Pimm, 1983).  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙςΙΟ 

7 2  



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

7 3  

• 1η Δραστηριότητα: Μικροπειράματα, βασισμένα σε έργα του Escher, σε 
περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας, που διαπραγματεύονται τις ισομετρίες 
της μετατόπισης, της ανάκλασης, της στροφής και της ολισθανάκλασης.  

• 2η Δραστηριότητα: Διαπραγμάτευση σε ομάδες έργων του Escher, χωρίς 
τη βοήθεια του περιβάλλοντος δυναμικής γεωμετρίας. Αυτενέργεια, 
ενεργοποίηση της σκέψης και της φαντασίας, αναγνώριση ισομετριών με 
εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε νέο περιβάλλον.  

• 3η Δραστηριότητα: Δεν είναι αυτοτελής, σχεδιάστηκε με σκοπό να 
ενσωματώνεται κάθε φορά στη διαπραγμάτευση κάθε γεωμετρικού 
προβλήματος. Αναμένεται να αξιοποιήσουν οι μαθητές την οπτική 
εξοικείωση που καλλιέργησαν μέσω της διαπραγμάτευσης των 
γεωμετρικών μετασχηματισμών, ώστε να οικοδομήσουν μία στρατηγική 
ανακάλυψης των κανονικοτήτων που υλοποιούνται στο σχήμα ενός 
γεωμετρικού προβλήματος. Αυτές οι κανονικότητες θα αποτελέσουν στη 
συνέχεια τα δομικά στοιχεία της απόδειξης. 
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