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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
Σάββατο 11 Νοεµβρίου 2006  
09:00 - 09:30  Προσέλευση - Εγγραφές  
09:30 - 10:30 Πρωινή Συνεδρία: Η Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (Προεδρεύων: Νίκος Σαλτερής) 
 Τζίνα Καλογήρου: Λογοτεχνία και Τέχνες στο σχολείο 
 Κωνσταντίνος Μαλαφάντης: Το παραµύθι στην Εκπαίδευση 
 ∆ηµήτρης Πολίτης: Η Λογοτεχνία για Παιδιά στη Σχολική Τάξη: Ζητήµατα Θεωρίας και ∆ιδακτικής 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
10:30 - 12:30 Συνεδρία ∆ιδακτικών Εφαρµογών (Προεδρεύουσα: Αγνή Μαρία Μαρκαντωνάτου) 
 Πόλυ Βασιλάκη: ∆ιδάσκοντας Λογοτεχνίας στο σχολείο, από τη Α΄ τάξη ως την ΣΤ΄ 
 Άβα Χαλκιαδάκη: ∆ιαδικασίες Μάθησης µε χαρακτήρα γιορτής 
  Κ. Μητράκου - Ν. Σαλτερής: Φτιάχνοντας κείµενα µε παιδιά: στηρίζοντας τα πρώτα βήµατα στο γραπτό λόγο 
12:30 - 13:00 ∆ιάλειµµα 
13:00 - 14:20 Απογευµατινή Συνεδρία:  

Από τη δραµατουργική αφήγηση στην Θεατρική Αγωγή (Προεδρεύων: Στέφανος Κατσάς) 
 Μαριλένα Καββαδά: Χριστούγεννα µε τον Ευγένιο Τριβιζά: ∆έκα παραµύθια µας ταξιδεύουν  
 Βασίλης Πανόπουλος: Η χρήση της µουσικής στη θεατρική παράσταση στο θεατρικό αναλόγιο και στο πολυθέαµα 
 Τάκης Τζαµαργιάς: Η δραµατοποίηση «εντός» και «εκτός» του βιβλίου:  
                                                                 Θεατρική αγωγή για την Ε’ και την ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
14:20 - 15:00 Σύνοψη - απολογισµός εργασιών ηµέρας 

Κυριακή  12 Νοεµβρίου 2006  
09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές  
09:00 - 10:30 1η πρωινή συνεδρία:   Η αγωγή των µέσων - τα µέσα της  αγωγής  (Προεδρεύων: Αχιλλέας Μίτιλης) 
 Τάσος Ασβεστάς: Προς µια κριτική παιδαγωγική: Το παράδειγµα της εφαρµογής της αγωγής των ΜΜΕ στο σχολείο   
 Ν. Λαµπροπούλου, ∆. Κονετάς, Μ. Βιβίτσου: Σχέδια συνεργασίας και δράσης στην Τηλεκπαίδευση                            
 Στέλιος Πελασγός: Το µέσο είναι ο άνθρωπος: η Τέχνης της Προφορικής Λογοτεχνίας και αφήγησης 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
10:30 - 11:45 2η πρωινή συνεδρία:  Πολιτισµική Αγωγή: η σύγχρονη ελληνική εµπειρία (Πρ.: Β. Μητρόπουλος) 
 Μαρία Αργυρίου: Πολιτισµικοί Οργανισµοί και σχολείο: χώροι έκφρασης και δηµιουργίας στον πολιτισµό 
 Κώστας Μόσχος - Νάνσυ Τουµπακάρη: Η µουσική στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
 Μένης Θεοδωρίδης:  Γνωριµία µε την οπτικοακουστική έκφραση στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
 Νίκος Παΐζης: Κι όµως, η Τέχνη θέτει τις δικές της προτεραιότητες 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
11:45 - 12:15 ∆ιάλειµµα 
12:15 - 13:15 1η απογ. συνεδρία:  Μουσική, η διεπιστηµονική: εισάγοντας νέους προβληµατισµούς (Πρ.: ∆. Σαρρής) 
 Χαρίκλεια Τσοκανή: Τέχνη και Οικουµενικότητα:  
                                                                  Η επικοινωνία υπό το πρίσµα της σύγχρονης τέχνης και τεχνολογίας 
 Γιώργος - Μιχαήλ Κλήµης: Η Μουσική Επιχειρηµατικότητα και η διδασκαλία της στα σχολεία:  
                                                                              Αναστοχασµός και κριτική σε παραδείγµατα από το εξωτερικό  
 Μαρία Κουρή: Πολιτιστική ∆ιαχείριση στην Εκπαίδευση: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
13:15 - 14:15 2η απογ. συνεδρία: Από το αλφάβητο στους «πολλαπλούς εγγραµµατισµούς» (Πρ.: Μ. Αργυρίου) 
 Μάρθα Χριστοπούλου: Οπτικός εγγραµµατισµός / οπτική εγγραµµατοσύνη:  
                                                 από την αντιληπτική ευαισθητοποίηση στην κριτική θέαση 
  Νίκος Πουλάκης: Τα οπτικοακουστικά µέσα στο σχολείο: µουσική, κινηµατογράφος και εκπαίδευση 
 ∆ηµήτρης Σαρρής: «Λούντβιχ Φον Ντρέικ vs Κύρου Γρανάζη»:  
                                                                 Η εγγράµµατη κουλτούρα µας και η comic(ή) αφήγηση 
  Ερωτήσεις - Συζήτηση 
14:15 - 14:45 Σύνοψη Συµπερασµάτων 
14:45 - 15:00 Λήξη ∆ιηµερίδας - Παραλαβή βεβαιώσεων 
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Η γνώση και η µάθηση στο σχολείο ανέκαθεν συµβάδιζε µε τις εξελίξεις στον 
χώρο της επιστήµης. Έτσι βλέπουµε, για παράδειγµα, ότι η διαθεµατικότητα ως 
διδακτική µεθοδολογία εµπνέεται από την διεπιστηµονικότητα των ερευνητών, 
αλλά και οι θεµατικές εµπλουτίζονται σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις, στην 
πληροφορική, την τεχνολογία, τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές και θετικές 
επιστήµες.  
Εύλογα διαπιστώνει κανείς µια «συµπόρευση» επιστηµονικών εξελίξεων και 
αναλυτικών προγραµµάτων, που ενδυναµώνει τους παιδαγωγικούς στόχους του 
σχολείου ως προς τη σχέση του ατόµου µε το κοινωνικό και πολιτισµικό του 
περιβάλλον.  
Ειδικότερα στον χώρο του πολιτισµού (culture), ο εικοστός αιώνας 
χαρακτηρίστηκε από την ραγδαία ανάπτυξη των µαζικών µέσων ενηµέρωσης 
(mass media), καθώς απέκτησαν πλέον την ταχύτητα του ηλεκτρισµού και, τις 
τελευταίες δεκαετίες, την ακρίβεια του ψηφιακού (digital).  
Συχνά θεωρήθηκαν ταυτόσηµα της κουλτούρας, απασχολώντας σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα τους µελετητές του πολιτισµού. Άλλοτε επικρίθηκαν, άλλοτε 
επαινέθηκαν, άλλοτε θεωρήθηκαν ένα εργαλείο «χωρίς ηθικό περιεχόµενο», 
µέχρι τη στιγµή που ένας «πυλωρός», ένας «διαχειριστής νοηµάτων και 
πληροφοριών», θα τα θέσει σε επικοινωνιακή ισχύ.  
Το σχολείο εγκολπώθηκε στα εποπτικά του εργαλεία τις οπτικοακουστικές 
προβολές και ακροάσεις, τους υπολογιστές και τα µαγνητοσκόπια, ενώ η 
τηλεόραση έγινε (και) εκπαιδευτική. Καθώς καινούργιες µορφές εγγραµµατισµού 
(literacy) στην εικόνα και τον ήχο κατέκλυσαν την  καθηµερινότητά µας, η 
αγωγή όχι µόνο στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και στις εκφάνσεις της 
κουλτούρας και της πολιτισµικής έκφρασης, εντάχθηκαν µε διάφορους τρόπους 
στο αναλυτικό πρόγραµµα.  
Η «σύνδεση» της σχολικής γνώσης µε την επιστηµονική ανακάλυψη, εστιάζεται 
έτσι στον κριτικό και αναστοχαστικό «προσανατολισµό» των ανθρωπιστικών 
σπουδών, που µας κληροδότησε ο εικοστός αιώνας, ο αιώνας - µεταξύ άλλων - 
των «µεσικών» (media) και πολιτισµικών (cultural) σπουδών.  
Η «φύσει διεπιστηµονική και διαθεµατική Μουσική Αγωγή» καλείται να 
συνδράµει σε µια ανάλογη Πολιτισµική, αλλά και των Μέσων, Αγωγή. Στη 
µορφολογία του µύθου, στην ψυχοκινητική της δραµατουργίας, στην 
δυνητικότητα της εικόνας, στη «γλώσσα» του οπτικοακουστικού, στην  
παγκοσµιότητα της τέχνης, ο εκπαιδευτικός και ο επιστήµονας της µουσικής, 
καταθέτουν το δικό του ερευνητικό και διδακτικό «λιθαράκι», σε ένα 
οικοδόµηµα πολλών και γόνιµων συσχετισµών. Αυτοί οι συσχετισµοί 
ενέπνευσαν την διηµερίδα του Νοεµβρίου 2006, ως µια συνάντηση, που όχι µόνο 
στοχεύει να τροφοδοτήσει τις εργασίες του 2ου Συνεδρίου, αλλά ευχής έργο θα 
ήταν να συµβάλλει στην «παρατήρηση», τη συζήτηση και την καλλιέργεια 
προτάσεων, για µια σηµαντική κατάσταση της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

 
Οι επιµελητές της έκδοσης  



6

 

 
Σε µια εποχή πρωτόγνωρης αποµόνωσης, που το τηλεοπτικό γυαλί και η οθόνη του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή έχουν καταστήσει τα παιδιά µας παθητικά και αδρανή, είναι επιτακτική ανάγκη να 
καλλιεργήσουµε από τις πολύ µικρές ηλικίες την κριτική σκέψη, την ελευθερία της έκφρασης και κυρίως 
το πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας. 
 Υπό αυτό το πρίσµα, ο ρόλος της πολιτισµικής αγωγής στα σχολεία µας από την πρώτη κιόλας 
βαθµίδα της εκπαίδευσης, αναδεικνύεται, ως ιδιαίτερα σηµαντικός και απαιτητικός.  
Η παιδαγωγική διηµερίδα που διοργανώνουν από κοινού η Νοµαρχία Πειραιά, το 1ο Γραφείο Π.Ε. 
Πειραιά και η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την 
επιστηµονική συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Φωνητικής και Μουσικής Έκφρασης του 
Παντείου Πανεπιστηµίου, στον Πολυχώρο Απόλλων, έρχεται ακριβώς για να αναδείξει µέσα από 
γόνιµο διάλογο τη δυναµική που οι Τέχνες ως εργαλείο µάθησης κρύβουν και να συµβάλλει στο να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η διδασκαλία τους στα σχολεία να αποκτήσει πρωταρχική θέση.  
Η πραγµατοποίηση της επιστηµονικής αυτής συνεύρεσης, πέρα από ένα εξαιρετικής επικαιρότητας 
γεγονός µε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, αποτελεί την έµπρακτη έκφραση του οράµατος της 
Νοµαρχίας Πειραιά, να καταστήσουµε τα σχολεία ανοικτά κύτταρα, δηµιουργικότητας, 
εφευρετικότητας, αυθορµητισµού αλλά και χαράς.  
Οραµατιζόµαστε µια παιδεία που θα συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της  προσωπικότητας των 
νέων, θα προάγει την αισθητική καλλιέργεια, την συναισθηµατική ανάπτυξη και την κοινωνική 
ωρίµανση τους. Μια παιδεία που θα δηµιουργεί πολίτες µε συνείδηση και ευαισθησία. Αντικείµενα 
όπως η µουσική, θεατρική, πολιτισµική αγωγή, αλλά και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η αγωγή 
υγείας, που έχουν ενταχτεί στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων και προγραµµάτων, πρέπει να 
µελετηθούν µε τη δέουσα προσοχή, προκειµένου να αξιοποιηθούν θετικά και να ενταχθούν στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα, προσφέροντας το άνοιγµα των σχολείων στην κοινωνία.  
Προς την κατεύθυνση αυτή, στην Νοµαρχία Πειραιά, έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα. Με την 
παιδαγωγική ηµερίδα στις 15/1/2006 στον ίδιο χώρο για τη «διαθεµατικότητα στην Τέχνη», το 
καινοτόµο µουσικοεκπαιδευτικό πρόγραµµα «από το Μπαρόκ στην Τζαζ» και σήµερα µε την 
παιδαγωγική διηµερίδα «Από την Πολιτισµική Αγωγή, ως την Αγωγή των Μέσων: Προκλήσεις και 
Προοπτικές», αναδεικνύουµε την Τέχνη και ιδιαίτερα την Τέχνη της Μουσικής - που αποτελεί τον Ήχο 
του Πολιτισµού - ως τεράστιο παράγοντα αγωγής στο σύγχρονο σχολείο. 
Προσωπικά, είµαι σίγουρος ότι η συνεργασία που αναπτύσσουµε µε την επιστηµονική και 
εκπαιδευτική κοινότητα, τους µαθητές καθώς και τους γονείς για την προώθηση των τεχνών στην 
εκπαίδευση και την εξοικείωση των µαθητών µε την πολιτισµική δηµιουργία, θα ανοίξει τον δρόµο και 
την νέα τετραετία για µια σειρά κοινών πολιτιστικών δράσεων.  

Γιάννης Μίχας 
Νοµάρχης Πειραιά 

 
 
Καθώς µπαίνουµε στη νέα χιλιετία, η πολιτισµική αγωγή αποτελεί έννοια στην οποία αναφερόµαστε 
όλοι, όχι µόνο µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στον ευρύτερο ακαδηµαϊκό. Είναι γενικά 
αποδεκτό ότι ζούµε σε ένα κόσµο σηµείων και συµβόλων. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, οι σύγχρονες µορφές πολυτροπικής 
επικοινωνίας, φαίνεται να δηµιουργούν νέες µορφές εγγραµµατισµών - αλφαβητισµών, που εισρέουν, 
µάλιστα όλο και περισσότερο στα αναλυτικά προγράµµατα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα 
κατανόησης της κουλτούρας γίνεται ένα κρίσιµο στοιχείο του ικανού και ενεργού πολίτη.  
Κατά το τρέχον έτος η επιτυχηµένη οργάνωση της ηµερίδας «Εκπαίδευση µε έκφραση, µουσικές και 
χρώµατα - ∆ιαθεµατικότητα στην Τέχνη» συνοδεύτηκε από την συνεχώς αυξανόµενη επιθυµία των 
σχολικών κοινοτήτων για  δραστηριοποίηση σε προγράµµατα που προσεγγίζουν τον πολιτισµό µέσα 
από «κοµβικές» έννοιες όπως το Περιβάλλον, η Υγεία και η Επικοινωνία. 
Ανταποκρινόµενοι στα αιτήµατα των δασκάλων µας για συναντήσεις επιµορφωτικού χαρακτήρα, που 
λειτουργούν παράλληλα ως χώροι ανατροφοδότησης και ενδυνάµωσης των δραστηριοτήτων αυτών, 
το 1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Πειραιά, συµβάλλει σύµφωνα µε την θεσµική του ευθύνη 
και αρµοδιότητα στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης διηµερίδας.  
Οι σύγχρονες εξελίξεις, επιβάλλουν, θα έλεγε κανείς, δραστηριότητες σαν κι αυτή, στο µέλλον να 
επαυξηθούν όχι µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Έτσι, τα εποικοδοµητικά αποτελέσµατά τους θα 
µπορέσουν να επεκταθούν όχι µόνο στην τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινότητα, µια κοινότητα που 
τα ίδια τα Μαζικά Μέσα, παρά τις γεωγραφικές αποστάσεις, βλέπουµε να δηµιουργούν.   

Στέφανος Κατσάς 
Προϊστάµενος  1ου Γραφείου Π.Ε. Πειραιά 
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ΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 
Πολιτισµικοί Οργανισµοί και σχολείο:  
χώροι έκφρασης και δηµιουργίας στον πολιτισµό 
Μαρία Αργυρίου, εκπαιδευτικός µουσικής, πρόεδρος ΕΕΜΑΠΕ 
Το σύγχρονο σχολείο περισσότερο από ποτέ προσεγγίζει ως ένας «ισότιµος» 
θεσµικός παράγοντας άλλους πολιτισµικούς και εκπαιδευτικούς φορείς - 
οργανισµούς, µέσα από προγραµµατικές συνεργασίες εκπαιδευτικού, 
επιµορφωτικού και, σε ένα βαθµό, ερευνητικού χαρακτήρα. Έτσι, εµπλουτίζονται 
τα παρεχόµενα διδακτικά µέσα, µε άµεση εποπτεία, διαδικασίες βιωµατικής και 
ανακαλυπτικής µάθησης, επίκαιρες και «τοπικοποιηµένες» - ανάλογες δηλαδή του 
τοπικού ενδιαφέροντος - θεµατικές και διδακτικούς στόχους. Η σύγχρονη αυτή 
εµπειρία επικοινωνίας σχολείου και πολιτισµικού οργανισµού, οι δυνατότητες 
που δίνονται στον παιδαγωγό, οι τρόποι υλοποίησης, οι δυνατότητες και οι 
προοπτικές µπαίνουν στο επίκεντρο της συζήτησής µας, καταγράφοντας έτσι ένα 
σηµαντικό, υπαρκτό κοµµάτι της σύγχρονης σχολικής και διδακτικής ζωής. 
 
Προς µια κριτική παιδαγωγική:  
Το παράδειγµα της εφαρµογής της αγωγής των ΜΜΕ στο σχολείο  
Ασβεστάς Αναστάσιος, εκπαιδευτικός, υ. δ. διδάκτορας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Η ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης συνδέθηκε µε βαθιές και 
έντονες αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούµε παράλληλα µε τη ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι εικόνες που προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας στον άνθρωπο επηρεάζουν την εικόνα που δηµιουργεί για τον 
κόσµο που τον περιβάλλει. Έρευνες αναφέρουν ότι τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν τον 
δούρειο ίππο µε τον οποίο εισβάλλουν ασυνείδητα  εικόνες, µηνύµατα και αξίες, 
καθώς καθηµερινά βρισκόµαστε εκτεθειµένοι στην προβολή τους µέσα από το 
ραδιόφωνο, τα περιοδικά, τις εφηµερίδες, το διαδίκτυο και φυσικά την τηλεόραση. 
Γνωρίζουµε επίσης ότι όχι µόνο επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε 
την πραγµατικότητα αλλά  µπορούν ακόµα και να την “κατασκευάσουν”.  
Οι µαθητές δαπανούν τον περισσότερο χρόνο της ηµέρας σε δραστηριότητες που 
έχουν σχέση µε τα µέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, βιντεοπαιχνίδια 
κ.λπ.). Το σχολείο µε την είσοδο της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο «έξυπνο». 
Θεωρούµε ότι η αγωγή στα Μ.Μ.Ε. είναι για το σύγχρονο σχολείο αναγκαιότητα 
καθώς κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη 
του µαθητή. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα µοντέλο αγωγής στα 
Μ.Μ.Ε. και κάποια παραδείγµατα που εκπονήθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων. Πρότασή µας είναι οι µαθητές από καταναλωτές των µέσων να 
γίνουν όχι µόνο κριτικοί αναγνώστες της πληροφορίας, αλλά κατασκευαστές των 
δικών τους µηνυµάτων µε τη χρήση της τεχνολογίας. 
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∆ιδάσκοντας Λογοτεχνίας στο σχολείο, από τη Α΄ τάξη ως την ΣΤ΄  
Πόλυ Βασιλάκη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός  
Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου παραπέµπει σ΄ ένα φανταστικό ταξίδι. 
Ταξιδεύουµε στο κείµενο ανάµεσα στις γραµµές του έχοντας ο καθένας µας 
διαφορετικές προσλαµβάνουσες. Ως πού µπορεί να µας πάει ένα κείµενο;  Ως πού 
µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά-αναγνώστες; Και πώς ο δάσκαλος όντας ενήλικας, 
επιλέγει ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας για την τάξη του; Ποιος είναι άραγε ο 
σκοπός του; Ποιοι οι στόχοι του; Τι περιµένουν τα παιδιά αναγνώστες απ΄ αυτό; 
Θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε σ΄ αυτά τα ερωτήµατα µε τη βοήθεια 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων Λογοτεχνίας που εφαρµόσαµε στις µικρές και στις 
µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού.  
 
Σχέδια Συνεργασίας και ∆ράσης στην Τηλεκπαίδευση  
Νίκη Λαµπροπούλου, υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήµιο London South Bank  
∆ηµήτρης Κονετάς, υποψήφιος διδάκτορας, ΠΤΝ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων  
Μαριάννα Βιβίτσου, ΜΑ, καθηγήτρια αγγλικής 
Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα απαιτούν τον επαναπροσδιορισµό 
του τρόπου προσέγγισης της γνώσης και, εποµένως, της διδακτικής διαδικασίας. 
Οι σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η µάθηση δεν είναι 
απλά µια αθροιστική διαδικασία ένταξης νέων πληροφοριών στον εγκέφαλό µας. 
Αντίθετα, πρόκειται για µια διαδικασία σταδιακής οικοδόµησης νοητικών 
σχηµάτων µε βάση την προηγούµενη εµπειρία µας και µέσω της επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό περιβάλλον µας. Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί 
καλούµαστε να αναπτύξουµε νέες δεξιότητες και να ενσωµατώσουµε και έµµεσες 
διδακτικές πρακτικές στο πρόγραµµά µας για να βελτιώσουµε την 
αποτελεσµατικότητά του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές/τριες µας θα 
µπορέσουν να συµµετάσχουν σε οµάδες για την παραγωγή συγκεκριµένου 
αποτελέσµατος, π.χ. την δηµιουργία ενός ιστολογίου ή το ανέβασµα µιας 
θεατρικής παράστασης. Επιπλέον, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα προσεγγίσουν τη 
µάθηση εµπειρικά και συνεργατικά, δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριµένο σχέδιο 
δράσεων, και αναπαράγοντας έτσι τη φυσική διαδικασία απόκτησης της γνώσης.  
Το τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’, που προσφέρεται µέσω της 
ασύγχρονης πλατφόρµας Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 
(http://www.sch.gr, http://e-learning.sch.gr ) σε όλους τους εκπαιδευτικούς-
χρήστες, έχει στόχο να παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και την 
κατάλληλη πρακτική άσκηση στους συµµετέχοντες/εκπαιδευόµενους ώστε να 
µπορούν να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους στις νέες ανάγκες. Παράλληλα, 
µε την αξιοποίηση των εργαλείων του συνεργατικού συστήµατος διαχείρισης 
µάθησης Moodle, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 
διαδικτυακές, καθώς και τις συνεργατικές-διαδραστικές δεξιότητές τους. Η 
εισήγηση αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει το σκεπτικό που οδήγησε στο σχεδιασµό 
του συγκεκριµένου τηλεµαθήµατος, βασισµένη πάνω σε δύο άξονες: τις σύγχρονες 
ανάγκες που δηµιουργούνται την εποχή της Τεχνολογίας, της Επικοινωνίας και 
της Συνεργασίας και την παιδαγωγική προσέγγιση, δηλαδή την φιλοσοφία, τον 
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αρχικό σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό εργασιών σύµφωνα µε αρχές και 
µεθόδους που στηρίζονται στη συνεργατική µάθηση µέσω της συµµετοχής σε 
διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής.  
 
Γνωριµία µε την Οπτικοακουστική έκφραση στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
Μένης Θεοδωρίδης, σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός 
Ο πολιτισµός λοιπόν στο σχολείο... Και ξεχωριστό κοµµάτι του πολιτισµού, οι 
τέχνες που γονιµοποιούν δηµιουργικά τη σχολική πράξη. Κι ανάµεσα στις τέχνες, 
η οπτικοακουστική έκφραση. µια µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που γεννήθηκε 
µε την τεχνολογία και περιλαµβάνει τέχνες όπως η φωτογραφία, το κόµικς, ο 
κινηµατογράφος, το κινούµενο σχέδιο, η δηµιουργική ηχογράφηση και, κάποιες 
φορές, η τηλεόραση. 
Στο «ΜΕΛΙΝΑ» η καλλιτεχνική έκφραση δεν περιορίζεται στις συµβατικές 
οριοθετήσεις των τεχνών.  είναι  ενιαία έκφραση που το παιδί βιώνει ανεξάρτητα 
από τα υλικά ή τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει. Έτσι ο ρυθµός, η ισορροπία, η 
αρµονία είναι παράµετροι που θα συναντήσει τόσο στο χορό όσο και στον 
κινηµατογράφο, στη ζωγραφική, στη µουσική και στο θέατρο. Τραβώντας µια 
φωτογραφία, το παιδί µπορεί να κάνει µια επισήµανση. να ξεχωρίζει ένα στοιχείο 
του περιβάλλοντός του από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το στοιχείο µπορεί µετά να το 
µεταφέρει στο θεατρικό του παιχνίδι ή να το εντάξει σε µια εικαστική δηµιουργία. 
Ένας ηχογραφηµένος ήχος µπορεί να δώσει αφορµή για εικόνες και µια εικόνα 
µπορεί να συνδυαστεί µε άλλους ήχους για ένα καινούργιο αισθητικό 
αποτέλεσµα. Γι’ αυτό, το παιδί πρέπει από πολύ νωρίς να εξοικειώνεται µε 
διάφορα εργαλεία και µέσα καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Αλλά βέβαια, πέρα από την ανάγκη να συµπληρώσουν οι οπτικοακουστικές 
τέχνες τους εναλλακτικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας, 
υπάρχει και µια άλλη ανάγκη που κάνει εξαιρετικά επείγουσα τη γνωριµία των 
µικρών παιδιών µε τους τρόπους και τα εργαλεία της οπτικοακουστικής 
έκφρασης: δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι η οπτικοακουστική έκφραση είναι η 
µορφή έκφρασης που τα παιδιά συνήθως γνωρίζουν πολύ πριν έρθουν στο 
σχολείο και που καθοριστικά τα επηρεάζει στη καθηµερινή τους ζωή, από πάρα 
πολύ νωρίς. Φωτογραφίες σε περιοδικά, διαφηµιστικά µηνύµατα κάθε είδους, 
τηλεοπτικές εκποµπές, ηχητικά στιγµιότυπα, ταινίες κ.λπ καθηµερινά εισβάλουν 
στον κόσµο του µικρού παιδιού. Το παιδί λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσει πως 
όλος αυτός ο «άνωθεν» λαµπερός κόσµος της οπτικοακουστικής εξουσίας, δεν 
είναι παρά οπτικοακουστικά προϊόντα που κατασκευάζονται µε τη χρήση 
κάποιων εργαλείων, από ανθρώπους όπως εµείς . Όπως το ίδιο το παιδί! Με 
παρόµοια εργαλεία το παιδί µπορεί να κατασκευάσει τις δικές του φωτογραφίες, 
τις δικές του οπτικοακουστικές αφηγήσεις, τη δική του προσωπική τηλεοπτική 
καταγραφή-εκδοχή του κόσµου που µας περιβάλλει. Όπως κάποιος παρουσιαστής 
επιλέγει και παρουσιάζει στην τηλεόραση την προσωπική του «πραγµατικότητα», 
έτσι κι εγώ, το παιδί, µπορώ µε απλά µέσα να συνθέσω την προσωπική µου 
«πραγµατικότητα» και να την παρουσιάσω στους φίλους µου και στους 
συµµαθητές µου. 
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Χωρίς να περιµένουµε ότι «ως δια µαγείας» µπορούν να λυθούν όλα τα 
προβλήµατα που προκαλεί η υπερκατανάλωση οπτικοακουστικών προϊόντων, 
ελπίζουµε ότι η συστηµατική, µέσα από το σχολείο, παροχή οπτικοακουστικής 
παιδείας (Αudiovisual ή media literacy), καλλιεργεί συνειδητούς δέκτες µε όλο και 
υψηλότερης ποιότητας απαιτήσεις. Η πεισµατική αναζήτηση, µαζί µε τα παιδιά, 
της ποιότητας και της ανθρωπιάς,  είναι η βαθύτερη ουσία του πολιτισµού. Του 
πολιτισµού ακριβώς που το πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» προσπαθεί να ενισχύσει στο 
χώρο της εκπαίδευσης.    
 
Χριστούγεννα µε τον Ευγένιο Τριβιζά: 10 Βιβλία µας ταξιδεύουν... 
Μαριλένα Καββαδά, υπ. Μεταπτυχιακού, καθηγήτρια χορού, συγγραφέας 
Η παρουσίαση πρακτικής εφαρµογής µε τίτλο: «Χριστούγεννα µε τον Ευγένιο 
Τριβιζά», θέτει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά αλλά περιεκτικά το 
οµώνυµο σχέδιο εργασίας, όπως αυτό πραγµατοποιήθηκε στο νηπιακό τµήµα ενός 
ιδιωτικού παιδικού σταθµού κατά τη διάρκεια προγενέστερης σχολικής χρονιάς, 
µε σκοπό τα παιδιά αφενός να γνωρίσουν τα «γιορτινά» παραµύθια του 
αγαπηµένου τους συγγραφέα και αφετέρου να επιλέξουν ένα απ΄ όλα για να το 
παρουσιάσουν  µουσικοκινητικά – χοροθεατρικά στην χριστουγεννιάτικη γιορτή 
τους. Γι΄ αυτό το σύνολο της συγκεκριµένης παρουσίασης διαρθρώνεται σε τρεις 
ενότητες σε κάθε µια από τις οποίες θα επιχειρήσουµε αντίστοιχα: 
Μέσα από την εµψύχωση ορισµένων σύντοµων βιωµατικών δραστηριοτήτων 
(µουσικής, κινητικής, θεατρικής και εικαστικής δηµιουργίας), οι συµµετέχοντες, 
συνολικά και συµβολικά από τη θέση τους, να εισαχθούν οµαλά στο θέµα του 
συγκεκριµένου σχεδίου εργασίας µε τον ίδιο περίπου τρόπο που εισήχθησαν και 
τα παιδιά. Να αναφερθούµε επιγραµµατικά στα 10 παραµύθια, που 
αξιοποιήθηκαν  για το εν λόγω σχέδιο εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις 
δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 
ανάγνωσή τους. Και µέσα από µια σύντοµη αναφορά στην µέθοδο αξιολόγησης, 
να διατυπώσουµε µερικά από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα – αποτελέσµατα, 
τα οποία προέκυψαν µετά την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος.  
 
Λογοτεχνία και Τέχνες στο σχολείο  
Τζίνα Καλογήρου, αν. καθηγήτρια ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας, ΕΚΠΑ 
Η σχέση και οι αναλογίες µεταξύ της Λογοτεχνίας, της Μουσικής και των άλλων 
Τεχνών είναι ένα ευρύ και πολυσχιδές ζήτηµα. Η µελέτη των µεταξύ τους σχέσεων 
ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές για την ερµηνεία του έργου τέχνης και την 
αποτελεσµατική ένταξή τους σ’ έναν ευρύτερο πολιτισµικό ορίζοντα. Συµβάλλει 
επίσης αποφασιστικά στη διερεύνηση ζητηµάτων πολιτισµικής ετερότητας, 
συγκρητισµού εθνικών και λογοτεχνικών παραδόσεων ή ιδεολογικής απήχησης 
έργων, λογοτεχνικών µύθων και µοτίβων. Ο συνδυασµός των Τεχνών στη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας και η χρησιµοποίηση µουσικών και εικαστικών 
ερεθισµάτων στη διδακτική του λογοτεχνικού κειµένου είναι ζητήµατα που θα µας 
απασχολήσουν στην παρούσα εισήγηση. 
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Η Μουσική Επιχειρηµατικότητα και η διδασκαλία της στα σχολεία:  
Αναστοχασµός και κριτική σε παραδείγµατα από το εξωτερικό 
Γιώργος - Μιχαήλ Κλήµης, Λέκτορας Τµήµατος ΕΜΕΠΟ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Για πολλούς, ακαδηµαϊκούς και µη, η κουλτούρα και ο πολιτισµός δεν πρέπει να 
έχουν καµία σχέση µε τις επιχειρήσεις. Ο καλλιτέχνης γι’ αυτούς είναι µία 
φιγούρα ροµαντική απόµακρη και αντιεµπορική. Από την άλλη µεριά υπάρχουν 
χιλιάδες άτοµα τα οποία παίρνουν µέρος σε διαγωνισµούς τύπου Fame Story µε 
την ελπίδα να φτιάξουν καριέρα και να αποκοµίσουν κέρδη επηρεασµένοι από το 
glitter των µέντια.  
Η αλήθεια όµως είναι κάπου στην µέση. Οι καλλιτέχνες πρέπει να επιβιώσουν 
χωρίς αναγκαστικά να κάνουν δεύτερη δουλειά ως είθισται σήµερα. Μ’ αυτό το 
σκεπτικό ελπίζω πως δεν µπορεί να θεωρηθεί αιρετική η θέση µου ότι ο 
καλλιτέχνης δηµιουργός θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην επιχειρηµατικότητα. Αυτό 
γιατί όχι µόνο θα βελτιώσει την προσωπική του θέση προσφέροντας του γνώση 
και δεξιότητες αλλά γιατί µπορεί παράλληλα να λειτουργήσει σε πολλαπλά 
επίπεδα και να ωφελήσει και το κοινωνικό σύνολο. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα είναι τα µαθήµατα Μάρκετινγκ, επιχειρηµατικότητας, 
στρατηγικού σχεδιασµού κλπ. σε σχολές του εξωτερικού όπως το Berklee College 
και η SAE. Αλλά η διδασκαλία είναι πιο σηµαντική στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση όπου τουλάχιστον για την λαική / pop µουσική είναι το φυτώριο 
νέων ταλέντων. Χώρες όπως η Σουηδία (3ο µεγαλύτερο σε αξία ρεπερτόριο στο 
κόσµο και πληθυσµιακά κοντά στην Ελλάδα ) έχουν θεσµοθετήσει προγράµµατα 
εκπαίδευσης στην µουσική επιχειρηµατικότητα. Εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα 
αυτών των πολιτικών και η πιθανή ωφέλειά τους για την Ελλάδα.   
 
Πολιτιστική ∆ιαχείριση στην Εκπαίδευση:  
θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις  
Μαρία Κουρή, λέκτορας (Π.∆. 407), Παν. Πελοποννήσου, επιστ. Συν. ΤΕΙ Ηπείρου  
Ενόψει της συρρίκνωσης των κονδυλίων για τον πολιτισµό, του δευτερεύοντα 
ρόλου του πολιτισµού στις δυτικές τεχνοκρατικές κοινωνίες, καθώς και της 
πληθώρας εναλλακτικών, ανταγωνιστικών του πολιτισµού δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου, παραχωρείται µεγαλύτερη διοικητική αυτονοµία στους 
πολιτιστικούς οργανισµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης, µε απαραίτητη 
προϋπόθεση να εκπληρώνουν τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές αποστολές τους 
και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους πόρους τους. Ενώπιον των διεθνών 
εξελίξεων η πολύπλευρη έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης κερδίζει σταθερά 
έδαφος και στη χώρα µας, δροµολογώντας, µεταξύ άλλων, τη σταδιακή εφαρµογή 
επιχειρηµατικών µεθόδων λειτουργίας στον µη κερδοσκοπικό τοµέα του 
πολιτισµού.   
Η ενσωµάτωση µαθηµάτων πολιτιστικής διαχείρισης στην ανώτατη εκπαίδευση 
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, όµως ακόµη σπάνια συνδέεται άµεσα µε την 
επιχειρηµατικότητα, κινδυνεύοντας να αποκοπεί από την πραγµατικότητα. 
Εναλλακτικά παρουσιάζονται παραδείγµατα εµπλουτισµού των προγραµµάτων 
πολιτιστικών σπουδών µε µαθήµατα διοίκησης επιχειρήσεων, όπως θεωρίες 
διοίκησης και οργάνωσης (µάνατζµεντ), µάρκετινγκ, στατιστικής, λογιστικής κτλ., 
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µε απαραίτητο συµπλήρωµα την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε 
πραγµατικά ή εικονικά παραδείγµατα διοίκησης, οργάνωσης και προβολής 
πολιτιστικών οργανισµών, φεστιβάλ ή µεµονωµένων γεγονότων. Οι προσεγγίσεις 
αυτές αποσκοπούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να σχηµατίσουν µια σφαιρική 
εικόνα της ιδιαίτερης φύσης και σηµασίας του Πολιτισµού ως άυλο, κοινωνικό 
αγαθό, και να προβληµατιστούν σχετικά µε τους παράγοντες, που επηρεάζουν τη 
διαδικασία παραγωγής και διαχείρισής του. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνται 
έµπειροι επαγγελµατίες, εκπαιδευµένοι τόσο σε καλλιτεχνικά όσο και σε 
διοικητικά ζητήµατα, που µπορούν να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη 
διεύθυνση πολιτιστικών σωµάτων, κατανοώντας την αναγκαιότητα 
εξισορρόπησης µεταξύ καλλιτεχνικών, κοινωνικών και οικονοµικών στόχων και 
συνειδητά επιδιώκοντας την. 
 
Το παραµύθι στην εκπαίδευση  
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, επ. καθηγητής Παιδαγωγικής της Λογοτεχνίας, ΕΚΠΑ 
Η ανακοίνωση αναφέρεται στην επανεκτίµηση του παραµυθιού ως παιδαγωγικού 
µέσου, καθώς και στην αξιοποίηση του πολιτισµικού αυτού αγαθού της λαϊκής 
παράδοσης στην εκπαίδευση (κυρίως στο ∆ηµοτικό Σχολείο) κατά τον 19ο-21ο 
αιώνα. 
Με αναφορά σε ιστορική-παιδαγωγική βιβλιογραφία, αλλά και σε νεότερη, 
προσδιορίζεται χρονολογικά η εισαγωγή του παραµυθιού στην εκπαίδευση, 
καθώς και οι στόχοι αυτού του παιδαγωγικού εγχειρήµατος, οι οποίοι ποικίλλουν, 
καθώς εξελίσσονται και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κρατούσες 
ψυχοπαιδαγωγικές, αλλά και ευρύτερα κοινωνικές αντιλήψεις, τοποθετώντας το, 
στο παρελθόν, σε θέση εξαιρετικά υποβαθµισµένη σε σχέση µε τη µεγάλη 
ψυχολογική και παιδαγωγική αξία του και φτάνοντας, κάποτε, ακόµα και στην 
απόρριψή του. Γίνονται επίσης αναφορές και συγκρίσεις µε βάση χρονολογίες-
σταθµούς σχετικά µε την εισαγωγή του παραµυθιού στην εκπαίδευση και τη 
διδασκαλία του. 
Επιχειρείται ακόµα µια ειδικότερη σύγκριση µεταξύ των πρόσφατων Αναλυτικών 
Προγραµµάτων (1982) και των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών του 2001, 
τα οποία βασίζονται στο «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών» (∆.Ε.Π.Π.Σ.), µε δεδοµένη την πρόοδο της παιδαγωγικής επιστήµης, τη 
διαµόρφωση ανάλογου σύγχρονου προβληµατισµού για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση του παραµυθιού στην εκπαίδευση, αλλά και τον εµπλουτισµό της 
σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας µε εξειδικευµένες διδακτικές µεθοδολογικές 
προτάσεις.  
Τέλος τεκµηριώνεται η πρόταση της µεθοδικής εισαγωγής του λαϊκού παραµυθιού, 
του προσφιλέστερου και ίσως ουσιωδέστερου είδους της προφορικής λαϊκής 
παράδοσης, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή η αξιοποίηση κατά τη 
σχολική πράξη ενός πολιτισµικού αγαθού της λαϊκής µας παράδοσης µε µεγάλη 
ψυχοπαιδαγωγική σηµασία, ακόµα και για τα µεγαλύτερα παιδιά και 
αναφέρονται παραδείγµατα για την προσφορά και τη διδασκαλία του, την 
εκλογή των διδακτικά και παιδαγωγικά κατάλληλων παραµυθιών, τη σχέση του 
παραµυθιού µε τα σχολικά µαθήµατα, την τέχνη και την τεχνική της αφήγησης 
στο Σχολείο κ.λπ. 
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Φτιάχνοντας κείµενα µε παιδιά:  
στηρίζοντας τα πρώτα βήµατα στο γραπτό λόγο  
Καλλιόπη Μητράκου, εκπαιδευτικός 
Νίκος Σαλτερής, σχολικός σύµβουλος 2ης περιφέρειας Π. Ε. Πειραιά 
Το «εργαστήρι γραφής» είναι ένα πρόγραµµα καθοδηγούµενης έκφρασης που 
σχεδιάστηκε από τον σχολικό σύµβουλο 2ης περιφέρειας Πειραιά κο Νικόλαο 
Σαλτερή και εφαρµόστηκε στην Α΄ τάξη του 26ου ∆ηµοτικό Σχολείου Πειραιά τη 
σχολική χρονιά 2004 - 2005. Η εργασία σχεδιάστηκε µε τρόπο ώστε τα παιδιά από 
τον προφορικό λόγο µε τη βοήθεια της εικόνας να κατακτήσουν επιτυχώς το 
γραπτό. Το πρόγραµµα βασίστηκε στο πλαίσιο:  
- εικόνα - πρόταση 
- σύνθετη εικόνα - δηµιουργία µικρού κειµένου 
- ολοκληρωµένη εικόνα - παραγωγή ολοκληρωµένου κειµένου 
Τα παιδιά ανέπτυξαν ικανότητες περιγραφής αντικειµένων ,προσώπων και των 
συναισθηµάτων τους, που µε ευχέρεια αποτύπωσαν στο γραπτό τους, παράγοντας 
κείµενα δοµηµένα σωστά, διατυπωµένα µε πλούσιο λεξιλόγιο και φαντασία.  
 
Η µουσική αγωγή στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
Κώστας Μόσχος, πρόεδρος Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής  
Νάνσυ Τουµπακάρη, µουσικοπαιδαγωγός, συγγραφέας 
Όταν ξεκίνησε το Πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισµός" το 1994, η 
µουσική αγωγή στην εκπαίδευση ήταν υποβαθµισµένη. Η προσπάθειά µας από 
την πρώτη στιγµή ήταν να αναδείξουµε τη µουσική όχι ως µόνο ως καλλιέργεια 
εκτελεστικών δεξιοτήτων όπως συνέβαινε έως τότε, αλλά ως σηµαντικό µέσο 
καλλιέργειας του παιδιού και ως υποστηρικτικό εργαλείο της όλης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την όλη έως τότε εµπειρία αλλά και τις 
ανάγκες του παιδιού ως αυριανού ενήλικα πολίτη, επαναπροσδιορίσαµε τη 
στοχοθεσία και τη εκπαιδευτική µεθοδολογία. Θεωρήσαµε λοιπόν ότι το παιδί 
είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ως συνειδητός ποιοτικός ακροατής: 
ευαισθητοποιούµενο στην τέχνη των ήχων µέσα από τη µουσική παρατήρηση, 
γνωρίζοντας βιωµατικά τους διάφορους µουσικούς πολιτισµούς και τη γλώσσα 
τους και αναπτύσσοντας ενεργά την εγγενή δηµιουργικότητά του. Την 
εκτελεστική δεξιότητα την οδηγήσαµε προς τον αυτοσχεδιασµό, την performance 
και την πολύτεχνη έκφραση. Αποσυνδέσαµε την διδασκαλία αποκλειστικά από 
τον εκπαιδευτικό ειδικότητας και συνδέσαµε τη µουσική µε τα άλλα µαθήµατα, 
αναβαθµίζοντας έτσι το ρόλο της αλλά και την ποιότητα της όλης εκπαίδευσης. 
Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία της µουσικής απέκτησε από πολύ νωρίς 
διαθεµατικό αλλά και διαπολιτισµικό χαρακτήρα. Χαιρόµαστε που ύστερα από 
τόσα χρόνια η επίσηµη εκπαίδευση έχει αρχίσει να υιοθετεί µερικούς από αυτούς 
τους στόχους και σήµερα, σιγά-σιγά να γίνονται κοινός τόπος. Μέσα από το 
πρόγραµµα Μελίνα παράχθηκαν σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Έρευνας 
Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά: 
- Ο ήχος της µουσικής: Μουσικά παιχνίδια, δραστηριότητες και οδηγίες για της 
διδασκαλία της µουσικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (επιστηµονικός 
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υπεύθυνος Κώστας Μόσχος). 
- Η µουσική στη Μεσόγειο: Εισαγωγή στη µουσική ταυτότητα της Ιταλίας, 
Ισπανίας, Μαρόκου, Αιγύπτου και Κροατίας, µέσα από ακροάσεις και 
δραστηριότητες (επιστηµονικός υπεύθυνος Κώστας Μόσχος). 
- Η Μουσική και τα Παραµύθια των Τσιγγάνων και Κούρδων (επιστηµονική 
υπεύθυνη Νάνση Τουµπακάρη). 
- Μια Μουσική Γεωγραφία της Ελλάδας: Παρουσίαση της µουσικής ταυτότητας 
των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας (επιστηµονικός υπεύθυνος Παντελής 
Καβακόπουλος). 
- Εισαγωγή στην Παραδοσιακή Μουσική: Εισαγωγή στα είδη, τις µορφές και τους 
δρόµους της παραδοσιακής µουσικής (επιστηµονικός υπεύθυνος Γιώργος 
Χατζηµιχελάκης). 
- Ρυθµολογία: Ρυθµοί της Ελλάδας και του κόσµου (επιστηµονικός υπεύθυνος 
Λευτέρης Γρηγορίου). 
- Εισαγωγή στη Μουσική του 20ου αιώνα (επιστηµονικός υπεύθυνος Βασίλης 
Κόκκας). 
- Οι δηµοφιλείς µουσικές του κόσµου: Εισαγωγή στα είδη, την ιστορία και τις 
ιδιαιτερότητες των δηµοφιλών µουσικών του κόσµου (επιστηµονικοί υπεύθυνοι Π. 
Βαλµά, Κ. Μόσχος). 
- Επίσκεψη σε ένα εικονικό µουσείο µουσικών οργάνων. ∆ιαδραστική εφαρµογή 
στο διαδίκτυο (επιστηµονικοί υπεύθυνοι Ν. Τουµπακάρη, Κ. Μόσχος - ανέκδοτη). 
- Η Φιλαρµονική πάει σχολείο. Εισαγωγή στα όργανα, το ρεπερτόριο και την 
ιστορία της φιλαρµονικής (µπάντας) (επιστηµονικοί υπεύθυνοι Ν. Τουµπακάρη, 
Κ. Μόσχος - ανέκδοτη). 
Από το Μάρτιο 2004 η εφαρµογή του προγράµµατος από τα ΥΠΕΠΘ και ΥΠΠΟ 
ανεστάλη, ενώ προγραµµατίζεται σύντοµα να συνεχίσει µέσα από πρωτοβουλίες 
άλλων φορέων.  
 
Κι όµως η τέχνη θέτει τις δικές της προτεραιότητες  
Νίκος Παΐζης, πρόεδρος ΚΕΣ προγράµµατος «Μελίνα - Εκπαίδευση και Πολιτισµός» 
Βιώνοντας σήµερα, µετά τα σχολεία των µονολόγων της προηγούµενης γενιάς, τα 
πολύβουα σχολεία των λογικών, άµεσων, αβασάνιστων, τελικά εύκολων, 
απαντήσεων, που εµπλέκονται «ελλείψει χρόνου και ηρεµίας» στα «ηθικά» δίπολα 
«καλό – κακό», «εύκολο – δύσκολο», «χρήσιµο – άχρηστο», «δικό µας – ξένο», 
«σωστό – λάθος», «άσπρο – µαύρο», έχουµε όλοι την ανάγκη να ανακαλύψουµε 
ξανά την αξίας της στιγµιαίας σιωπής (που εκφράζει και καταγράφει), της 
αυτοσυγκέντρωσης (που αποµονώνει τους µεσολαβητές που αλλοιώνουν το 
µήνυµα), της προσοχής στο λόγο του άλλου, του διπλανού.  
Στον αντίποδα τέτοιων εύκολων και µε ηθική απλούστευση δίπολων βρίσκονται 
θεµελιώδη ερωτηµατικά για την πηγή και τη µορφή της ίδιας της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας, αλλά και της επιστηµονικής αναζήτησης. 
Η τέχνη –αλλά και η επιστήµη- αναγνωρίζει την αξία του αυθόρµητου, αλλά 
παθιάζεται και µε τις συµβάσεις, τους κανόνες, τον έλεγχο και τη βάσανο της 
δηµιουργίας. Καταργεί τους κανόνες, δηµιουργεί νέους και τους καταργεί ξανά. 
Η εκπαίδευση αντίθετα δεν µπορεί να χειριστεί το αυθόρµητο. Αναγάγει τον 
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κανόνα σε στόχο. Αντιστέκεται στην αντικατάσταση του παλαιού κανόνα και 
στην ουσία υποτιµά την ίδια την ύπαρξη των κανόνων, αφού αδυνατεί να τους 
προσαρµόζει κοινωνικά και πολιτιστικά. 
Η τέχνη –αλλά και η επιστήµη- απολαµβάνει την ποιότητα στο διαφορετικό. 
Μιµείται, αλλά επιζητά το πρωτότυπο. Αναγνωρίσει τη σηµασία της λέξης 
µοναδικό. Η εκπαίδευση αντίθετα απειλείται από το διαφορετικό και δεν 
αναγνωρίζει στα µέλη της αξίες µοναδικότητας, που να την ανανεώνουν και να 
την εµπλουτίζουν. 
Η τέχνη –αλλά και η επιστήµη- σε προκαλεί να διαβάσεις –προσωπικά- κάτω από 
τις γραµµές και τα σύµβολα. Η εκπαίδευση, στον αντίποδα, έµµεσα σου επιβάλλει 
να αναπαράγεις τις πληροφορίες, τους κώδικες, τα σύµβολα και τις αξιολογικές 
ιεραρχήσεις άλλων. 
Σε µια τέτοια ανάλυση κωδίκων οι πληροφορίες χάνουν την όποια «χρησιµότητα» 
τους και περνούν σε δεύτερο επίπεδο.  
Τότε πια τα Μαθηµατικά, η Γλώσσα, το Εµείς και ο κόσµος, η Γεωγραφία και η 
Ιστορία στο σχολείο δεν είναι παρά µαθησιακά αντικείµενα-εγκυκλοπαίδειες, που 
τροφοδοτούν τα παιδιά πληροφορίες-γνώσεις. 
 Έτσι κι αλλιώς, τελειώνοντας ο προηγούµενος αιώνας τελειώσαµε και εµείς µε τη 
µονόδροµη, δασκαλοκεντρική και «µελλοντικά χρήσιµη» αποθησαύριση 
γνώσεων. 
 
Το µέσο είναι ο άνθρωπος: Η τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης 
Στέλιος Πελασγός, Ιστορητής, υποψήφιος διδάκτορας, Τµήµα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ 
Ο τρόπος έκφρασης επηρεάζει τον τρόπο σκέψης. Ο άνθρωπος του προφορικού 
λόγου ζει σε έναν διαφορετικό κόσµο από τον άνθρωπο της γραφής, ο οποίος ζει 
σε έναν διαφορετικό κόσµο από τον άνθρωπο της οθόνης και των ηλεκτρονικών 
µέσων.  Για να συνεννοηθούν µεταξύ τους θα πρέπει ο καθένας  να γνωρίζει και 
να σέβεται τις δυνατότητες και τα όρια της σκέψης του άλλου.  
Ενώ παραδεχόµαστε ότι η τεχνολογία αλλάζει την συνείδηση, ξεχνούµε πως η 
προφορικότητα είναι µια µορφή τεχνολογίας και δηµιουργεί το δικό της σύµπαν. 
Όλα τα παιδιά αλλά και η πλειοψηφία των κατοίκων της γης ζουν σε αυτό το 
προφορικό σύµπαν. Το µεγαλύτερο µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
αρχαίο, µεσαιωνικό και νεότερο, αναφέρεται στον προφορικό τρόπο σκέψης και 
έκφρασης (ακόµα κι αν έχει καταγραφεί µε την γραφή ακολουθεί τους κανόνες 
της προφορικότητας). Αν λοιπόν θέλουµε να κατανοήσουµε τα παιδιά και τους 
παραδοσιακούς πολιτισµούς πρέπει να ξαναµάθουµε να µιλούµε και να 
σκεφτόµαστε προφορικά. 
Στην προφορική επικοινωνία, σκέψη και καλλιτεχνική δηµιουργία, το µέσο είναι 
το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Το νόηµα αποδίδεται όχι µόνο µε την λέξη 
αλλά και µε τον ήχο και την σωµατική έκφραση. Ο ρυθµός κι η µελωδία στην 
οµιλία και την κίνηση έχουν τόση νοηµατική βαρύτητα ώστε κάνουν την 
προφορική έκφραση µια µορφή µουσικής έκφρασης. Η τέχνη του παραµυθά και 
του ραψωδού βρίσκεται ανάµεσα στην λογοτεχνία, το θέατρο και την µουσική και 
κινητοποιεί τα αντίστοιχα εκφραστικά µέσα του ενήλικου και του παιδιού. Η 
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προσέγγισή µας όµως θα πρέπει να διασφαλίζει την αισθητική αυτονοµία της και 
να διατηρεί τα όρια της. 
Η εισήγηση αυτή θα προσπαθήσει 1. να συγκεκριµενοποιήσει την µορφή και το 
περιεχόµενο της προφορικής σκέψης και δηµιουργίας 2 . να συγκεκριµενοποιήσει 
τα όρια της τέχνης του παραµυθά µε την µουσική, το θέατρο και την γραπτή 
λογοτεχνία. 3. να ερευνήσει τις δηµιουργικές δυνατότητες που υπάρχουν για την 
συνάντηση της µε τα υπόλοιπα µέσα (γραφή και οθόνη), χωρίς να αλλοιωθεί η 
µορφή και το περιεχόµενο της.  
 
Η Λογοτεχνία για Παιδιά στη Σχολική Τάξη:  
Ζητήµατα  Θεωρίας και ∆ιδακτικής 
Πολίτης ∆ηµήτριος, εκπαιδευτικός, διδάσκων, ΤΕΕΑΠΗ., Πανεπιστήµιο Πατρών 
Η παρούσα εισήγηση διερευνά την πραγµατική θέση και το δυνητικό ρόλο της 
Λογοτεχνίας για Παιδιά στη σχολική τάξη. Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της 
σύγχρονης προβληµατικής, διέρχεται ερωτήµατα που υποβάλλονται από 
θεωρητικές θέσεις και επιβάλλονται από πρακτικές-διδακτικές ανάγκες, για να 
προβάλει την ανάγκη αξιοποίησης θεωρητικών αρχών στην προοπτική της 
καταλληλότερης διδακτικής προσφοράς  των λογοτεχνικών κειµένων. Ελέγχει, 
λοιπόν,  τη δηλωµένη πρόθεση των πρόσφατων Προγραµµάτων, [∆.Ε.Π.Π.Σ. και 
Α.Π.Σ. (2002)],  να αναµορφώσουν το περιεχόµενο των σπουδών  και το ύφος των 
διδακτικών προσεγγίσεων, και αναδεικνύει τη δεοντολογική φύση ζητηµάτων, 
όπως είναι το «διδακτέον» ή το «διδακτόν» του λογοτεχνικού κειµένου, 
απαιτώντας πιο αξιόπιστες και “µορφωµένες” λύσεις. ∆ιαπιστώνει, µάλιστα, ότι η 
“κακοδαιµονία” που κατατρέχει µέχρι τώρα τη Λογοτεχνία στο χώρο του 
σχολείου, γενικά, και οφείλεται κυρίως στην υποχρεωτική της συµπόρευση µε το 
γλωσσικό µάθηµα αλλά και στη συνακόλουθη “στεγανοποίηση” των διδακτικών 
µεθόδων που ακολουθούνται, συνιστά ένα αξιόπιστο έρεισµα για την αναθεώρηση 
της διδακτικής αντιµετώπισης των λογοτεχνικών κειµένων και προσδίδει άλλη 
δυναµική στο ρόλο που καλείται να παίξει η Λογοτεχνία για Παιδιά στο 
αναµορφωµένο πρόγραµµα του σύγχρονου ∆ηµοτικού Σχολείου. Απώτερος 
στόχος αυτής της εισήγησης δεν είναι να προσφέρει ένα ακόµη “συµπαγές” 
µοντέλο διδασκαλίας, αλλά να διευρύνει τα όρια θεώρησης της Λογοτεχνίας και 
να τονίσει την ανάγκη σύστασης µιας διαφορετικής βάσης για την προσφορά του 
λογοτεχνικού κειµένου και τη διδακτική αξιοποίησή του µέσα στην τάξη.  
 
Τα οπτικοακουστικά µέσα στο σχολείο:  
Μουσική, κινηµατογράφος και εκπαίδευση 
Νίκος Πουλάκης, υποψήφιος  διδάκτορας, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ 
Τα οπτικοακουστικά µέσα αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία στις σηµερινές κοινωνίες. 
Η δηµιουργική ένταξή τους στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης 
υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις της τρέχουσας και συνεχώς µεταβαλλόµενης 
πραγµατικότητας. Στην παρούσα εισήγηση τίθενται ορισµένα θεωρητικά και 
µεθοδολογικά ζητήµατα σχετικά µε συναφείς επιστηµονικούς χώρους 
(πολιτισµικές σπουδές, θεωρία της επιτέλεσης, ανθρωπολογία των µέσων κ.λπ.) 
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που συνδέονται µε τη µελέτη της οπτικοακουστικής σφαίρας. Επιπλέον, συζητείται 
η δυνατότητα χρησιµοποίησης των µέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία για 
την ανάπτυξη της αναλυτικής, της συνθετικής και της ερµηνευτικής-κριτικής 
σκέψης των µαθητών. Τέλος, εξετάζεται µία παραδειγµατική περίπτωση και 
γίνεται ειδική αναφορά στον κινηµατογράφο ως µυθοπλαστική και ρεαλιστική 
καταγραφή σε συνδυασµό µε τη µουσική ως πράξη και πρακτική. Στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο είναι δυνατό να διερευνηθούν διάφορα θέµατα που 
άπτονται των σύγχρονων πολιτισµικών προβληµατισµών (διαφορετικότητα, 
διαπολιτισµικότητα, ταυτότητα, παγκοσµιοποίηση, αναπαράσταση και κατασκευή 
της πραγµατικότητας, εθνικισµός, αυθεντικότητα κ.λπ.), συµβάλλοντας στην 
ευαισθητοποίηση των µαθητών προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
«Λούντβιχ Φον Ντρέικ vs Κύρου Γρανάζη»:  
Η εγγράµµατη κουλτούρα µας και η comic(ή) αφήγηση  
∆ηµήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός µουσικής, ΜΑ, υ. δ. ΤΕΜΕΠΟ Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Ποια είναι η θέση των κόµικ στη µαθησιακή και παιδαγωγική διαδικασία; Τα 
µηνύµατα είναι αµφίρροπα: αφενός η γλώσσα των κόµικ χρησιµοποιήθηκε στα 
σχολικά βιβλία σχεδόν ταυτόχρονα µε την άνθηση των κινούµενων και των 
έντυπων κόµικ. Αφετέρου ως µέσα (media) τα κόµικ βρέθηκαν στην κριτική 
οπτική των θεωριών της µαζικής κουλτούρας.  
Η εισήγηση διερευνά την παιδαγωγική διάσταση των κόµικς κάτω από δύο 
παραµέτρους. Η πρώτη αφορά στα «επίπεδα που δοµείται η γλώσσα» των κόµικς. 
Πως διαρθρώνονται οι ιδέες και τα νοήµατα στην comic(ή) επικοινωνία; Πως η 
διάρθρωση αυτή αξιοποιείται από τα κόµικ - εποπτικά µέσα; Η δεύτερη στοχεύει 
στους τρόπους συσχετισµού των κόµικ µε τον «εγγράµµατο» (literated) 
χαρακτήρα του σύγχρονου πολιτισµού (culture).  
Γι’ αυτό αρχικά κάνουµε την εξής υπόθεση: οι ήρωες και οι αφηγήσεις των κόµικς 
αποτελούν στοιχεία µελέτης από τις κοινωνικές επιστήµες. Μήπως όµως είναι 
εξίσου σηµαντική για να µελετηθεί πριν απ’ όλα η (παιδαγωγική) δυνατότητα 
αυτή, δηλαδή ο τρόπος που πλασµένοι µε «γραµµικά σχέδια» ήρωες και 
αφηγήσεις συµπλέκονται «ισότιµα» µε την απτή µας πραγµατικότητα; Την πτυχή 
αυτή επιχειρεί να αγγίξει η αναφορά µας στο «εγγράµµατο» στοιχείο της 
κουλτούρας µας.  
Στο παράδειγµά µας συζητούµε για δύο κόµικ ήρωες άµεσα αναδυόµενους από 
σύγχρονους  «εγγραµµατισµούς». Ο ένας «εφευρέτης» και ο άλλος «πολύ-
επιστήµων» οικειώνονται ο καθένας βάσει των δικών του εγγραµµατισµών την 
πληροφορία, τη γνώση και τη σοφία. Κατανοώντας µέσα από την ανάδειξη των 
«comik-ων» νοηµατοδοτήσεων την κουλτούρα των ηρώων, διευρύνονται οι 
δυνατότητες συζήτησης (στην τάξη) της δικής µας κουλτούρας. Έτσι υπό την 
προβληµατική αυτή ξαναγυρνούµε στο αρχικό µας ερώτηµα: ποια µπορεί να είναι 
η θέση των κόµικ στη µαθησιακή και παιδαγωγική διαδικασία;   
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Η δραµατοποίηση «εντός» και «εκτός» του βιβλίου:  
Θεατρική αγωγή για την Ε’ και την ΣΤ’ ∆ηµοτικού  
Τάκης Τζαµαργιάς, σκηνοθέτης, ΕΕ∆ΙΠ., Παιδαγωγικό Τµήµα, ΕΚΠΑ 
Το εργαστήρι επικεντρώνεται βιωµατικά στην έννοια της δραµατοποίησης τόσο 
ως µέθοδο διαθεµατικής προσέγγισης λογοτεχνικών και ιστορικών κειµένων, όσο 
και ως σύγχρονη µέθοδος διδασκαλίας του δράµατος και του θεάτρου.  
Με βάση τη 9η, 10η και 11η ζώνη του καινούργιου  βιβλίου Θεατρική Αγωγή  για 
την Ε και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού θα αναζητήσουµε εντάχει   τα µορφολογικά και δοµικά 
στοιχεία του δραµατικού κώδικα, θα ανιχνεύσουµε µε αυτοσχεδιασµούς το 
δραµατικό περιβάλλον και θα δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις για το εργαστήρι γραφής.   
 
Τέχνη και Οικουµενικότητα:  
Η επικοινωνία υπό το πρίσµα της σύγχρονης τέχνης και τεχνολογίας 
Χαρίκλεια Τσοκανή, Λέκτορας, Τµήµα ΕΜΕΠΟ, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Ένα ζήτηµα που έχει σχέση µε τον ρόλο της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού 
στον σύγχρονο κόσµο είναι η οικουµενικότητα, ως προϊόν της σύγχρονης 
επικοινωνιακής τεχνολογίας. Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται οι 
καταβολές του αιτήµατος της οικουµενικότητας στο πεδίο της τέχνης και 
ειδικότερα σε αυτό της µουσικής, καθώς και ερωτήµατα που εγείρονται σχετικά µε 
τη διαµόρφωση της ανθρώπινης εµπειρίας από τη διαδικασία οµοιογενοποίησης 
του πολιτισµού στο επίπεδο της τεχνικής. 
 
∆ιαδικασίες µάθησης µε χαρακτήρα γιορτής: Όταν ο Ροβινσώνας Κρούσος 
συνάντησε το Χάρυ Πότερ σε 25 δηµοτικά σχολεία της Αττικής...  
Άβα Χαλκιαδάκη, εκπαιδευτικός 
∆ιάβαζαν άραγε οι «µεγάλοι» λογοτεχνικά βιβλία όταν ήταν µικροί; Κι αν 
διάβαζαν, τι διάβαζαν; Υπήρξαν βιβλία που τα αγάπησαν ιδιαίτερα και τα 
θυµούνται ακόµη; Συγγραφείς που ως παιδιά τους θαύµαζαν; Ήρωες που µε την 
προσωπικότητα ή τις περιπέτειές τους, τους συγκίνησαν;  Κάπως έτσι 
«ξεσηκώσαµε» 849 µαθητές από 25 δηµοτικά σχολεία της Αττικής και τους 
οδηγήσαµε  στην περιπέτεια µιας έρευνας µε πολλές µορφές, πολλούς στόχους και 
πολλές προεκτάσεις. Η έρευνα έγινε µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο στους γονείς 
των µαθητών το Φεβρουάριο του 2006, µε συνεντευξιολήπτες τα παιδιά, υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψη των δασκάλων των τάξεων. Οι µικροί µαθητές 
επεξεργάστηκαν τα ερωτηµατολόγια και έβγαλαν συµπεράσµατα για τις παιδικές 
αναγνωστικές προτιµήσεις των γονιών της τάξης τους. Και µετά; Το «µετά» δεν το 
γνωρίζαµε µε ακρίβεια εκ των προτέρων ˙ το είχαµε όµως ονειρευτεί, είχαµε ορίσει 
µε σαφήνεια τους στόχους του, και είχαµε προσπαθήσει να ανιχνεύσουµε τις 
διαδροµές που θα ακολουθούσαµε µαζί µε τους δασκάλους των τάξεων στα 
πλαίσια του επιµορφωτικού σεµιναρίου που προηγήθηκε της έρευνας. Το 
περιεχόµενό του ήταν διαφορετικό από τάξη σε τάξη και αναπτύχθηκε µε τη 
µορφή project από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παίρνοντας υπόψη τις 
διαθέσεις, τις αντιδράσεις και τις προτάσεις των παιδιών, τις ιδιαιτερότητες, τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες της τάξης τους,  τις αντιδράσεις και την ανταπόκριση 
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των γονέων, τη σχολική κουλτούρα και τους συσχετισµούς δύναµης µέσα στη 
σχολική µονάδα, τον χρόνο, τα µέσα και τον χώρο που είχαν στη διάθεσή τους, 
και συνυπολογίζοντας τις δικές τους προσωπικές επιθυµίες, περιέργειες και 
δεξιότητες, λειτούργησαν ως σχεδιαστές και εµψυχωτές µιας διαδικασίας µάθησης 
µε χαρακτήρα γιορτής.  
Η εισήγηση παρουσιάζει κάποιες από τις δραστηριότητες που έγιναν στις τάξεις 
µετά την ολοκλήρωση της έρευνας.  
 
Οπτικός αλφαβητισµός / οπτική εγγραµµατοσύνη: από την αντιληπτική 
ευαισθητοποίηση στην κριτική θέαση 
Μάρθα Χριστοπούλου, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Roehampton 
Παραδοσιακά οι όροι αλφαβητισµός και εγγραµµατοσύνη αναφέρονται στην 
ικανότητα κάποιου να γράφει και να διαβάζει. Όµως η γλώσσα δεν είναι το 
µοναδικό σύστηµα µέσω του οποίου επικοινωνούν οι άνθρωποι. Στις σύγχρονες 
µεταβιοµηχανικές κοινωνίες το οπτικό στοιχείο κυριαρχεί σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής και του πολιτισµού, στην οικονοµία, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και 
την ψυχαγωγία, και καθορίζει το µεγαλύτερο ποσοστό των εµπειριών των 
ανθρώπων. Έτσι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί τέχνης µιλούν για πολιτισµική 
στροφή των σύγχρονων κοινωνιών προς το ‘οπτικό’ και εκπαιδευτικοί της 
εικαστικής αγωγής υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η ένταξη της διδασκαλίας 
του οπτικού αλφαβητισµού στα αναλυτικά προγράµµατα πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η έννοια του οπτικού αλφαβητισµού (οπτικής 
εγγραµµατοσύνης) βασίζεται στην ιδέα ότι οι εικόνες έχουν ‘συντακτικό’ και 
γραµµατική’, δηλαδή δοµή, όπως ακριβώς έχει και η γλώσσα. Με τον όρο ‘οπτικός 
αλφαβητισµός’ ή ‘οπτική εγγραµµατοσύνη’ εννοούµε την ικανότητα κάποιου να 
µπορεί να  αναγνωρίζει τις εικόνες που βλέπει γύρω του (αντιληπτική 
ευαισθητοποίηση), να τις ‘διαβάζει’, να τις αναλύει και να κατανοεί το νόηµά 
τους. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτής της ικανότητας είναι απαραίτητη για 
την κριτική θέαση / κατανάλωση των διαφορετικών και ποικίλων δισδιάστατων ή 
τρισδιάστατων αντικειµένων / εικόνων που ανήκουν στη σφαίρα του οπτικού 
πολιτισµού.  
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ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατά την τελευταία 
δεκαετία. Είναι κάτοχος του διπλώµατος πιάνου καθώς και των πτυχίων 
αρµονίας, αντίστιξης και φούγκας µε καθηγητές τον Κωστή Κωνσταντάρα, 
Μιχάλη Ροζάκη και Στάθη Ουλκέρογλου. Μελέτησε Βυζαντινή µουσική µε τον 
Ιωάννη Παπαχρόνη, ελαφρό τραγούδι µε την Άννα ∆ιαµαντοπούλου και 
µονωδία µε τη Μαρία Θωµά.. Είναι τελειόφοιτη της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών µε ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισµό. 
Από το 2004 είναι αποσπασµένη στη θέση της υπευθύνου Αγωγής Υγείας ΠΕ 
Πειραιά µε έντονη δραστηριότητα στο χώρο των Καινοτόµων ∆ράσεων. Είναι 
Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Εργαστηρίου Για Τη Μουσική Εκπαίδευση και Έρευνα 
(International culture federation 21st Century ) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης 
Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ). Έχει 
την ευθύνη και την επιµέλεια των παιδαγωγικών εκδόσεων της ΕΕΜΑΠΕ καθώς 
και περιοδικών εκδόσεων προγραµµάτων τοπικής και εθνικής εµβέλειας για την 
εκπαίδευση, τον πολιτισµό και τη υγεία. Συµµετέχει σε συνέδρια και συµπόσια 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα  
παρουσιάζοντας ποικίλο συγγραφικό έργο. 
 
Ο Αναστάσιος Ασβεστάς εργάζεται από το 1988 ως δάσκαλος, και συγκεκριµένα, 
από το 1996, βρίσκεται σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. Έχει  µετεκπαίδευση 
στο τµήµα Ειδικής Αγωγής στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
στην Αθήνα, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συµβουλευτική και στον 
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό στο Τµήµα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και είναι υποψήφιος διδάκτωρ του 
ίδιου τµήµατος.  Έχει εκπονήσει προγράµµατα αγωγής υγείας και έχει κάνει 
δηµοσιεύσεις και εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια µε θέµατα σχετικά 
µε την ειδική αγωγή και τη συµβουλευτική. Έχει συνεργαστεί µε τα Π.Ε.Κ., το 
Α.Π.Θ. και το Π.Ι. σε προγράµµατα ως επιµορφωτής και ως ειδικός 
συµβουλευτικής. Συνεργάστηκε µε το Ινστιτούτο Kulturing του Βερολίνου στα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα Media Education Across The Curicullum  και SpeechBubbles 
και ως επιµορφωτής στο Socrates Course µε θέµα «Βίντεο και Επικοινωνία». Το 
πρόγραµµα αγωγής στα Μ.Μ.Ε. που έχει εκπονήσει έχει παρουσιαστεί µε τη 
µορφή εργαστηρίου σε ∆ιεθνές Συνέδριο και έχει µεταδοθεί ζωντανά από το Open 
Channel κατά το  3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αγωγής στα Μ.Μ.Ε. στο Βερολίνο. 
 
Η Πόλυ Βασιλάκη γεννήθηκε στη Χίο. Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Αθήνα και 
στη Γαλλία επιµορφώθηκε στην Ψυχοπαιδαγωγική των Μύθων. Με την παιδική 
Λογοτεχνία ασχολήθηκε από το 1997 όταν εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο «Ο 
γίγαντας Παυσές κι η Φεγγαρένια» το οποίο τιµήθηκε µε έπαινο από τον Κύκλο 
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 2002 το παραµύθι της «Η λίµνη µε τα 
κοιµισµένα νερά» µπήκε στον κατάλογο του «Bordano» της Ιταλίας. Το 2004 το 
βιβλίο της «Το χρυσόψαρο τ΄ ουρανού» πήρε το βραβείο του «∆ιαβάζω». Εκτός 
από τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά, η Πόλυ Βασιλάκη ασχολείται µε 
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µεταφράσεις και αρθρογραφεί σε περιοδικά. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στην 
Παιδική Λογοτεχνία (Παιδαγωγικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Αθηνών). Ζει και 
εργάζεται ως δασκάλα στην Αθήνα. 
 
Η Μαριάννα Βιβίτσου είναι Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και σήµερα εργάζεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Επίσης 
είναι Γενική Γραµµατέας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑ∆Ε) και εκδότις του περιοδικού Aspects Today της 
ΠΕΚΑ∆Ε. Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και διακρατικά 
προγράµµατα και έχει δηµοσιεύσει άρθρα και εργασίες πάνω σε θέµατα 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τηλεκπαίδευσης και Αναπτυξιακής εκπαίδευσης.  
 
Ο Μένης Θεοδωρίδης είναι σκηνοθέτης ειδικευµένος στη χρήση των 
οπτικοακουστικών µέσων στην εκπαίδευση. Στο πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ - 
Εκπαίδευση και Πολιτισµός» (πρόγραµµα για την Αισθητική Αγωγή στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου οπτικοακουστικής 
έκφρασης και συντονιστής της οµάδας σχεδιασµού του εκπαιδευτικού υλικού 
(1994 ως σήµερα). Από το 1984 εργάζεται στην ΕΡΤ ως σκηνοθέτης. Υπήρξε 
υπεύθυνος Παιδικού Προγράµµατος στην ΕΤ- 2 (1984- 1986). Έχει διδάξει 
«Θέµατα Οπτικοακουστικής Παιδείας» και «Χρήση Εποπτικών Μέσων 
∆ιδασκαλίας» σε διάφορα προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εργάστηκε ως ειδικός συνεργάτης για 
τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας στο γραφείο του υπουργού Παιδείας κ. ∆. 
Φατούρου (1994). Υπήρξε υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασµού και συγγραφέας 
των εντύπων που συνόδευαν τις προβολές ταινιών για σχολεία, στα δύο 
προγράµµατα «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;» (Γνωριµία µε τον Κινηµατογράφο) του 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης (ΥΠΠΟ) για την Πρωτοβάθµια και τη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ) (1998 – 2001). Υπήρξε υπεύθυνος 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού και συγγραφέας των εντύπων που συνόδευαν τις 
προβολές ταινιών για σχολεία, του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Οικολογικού 
Κινηµατογράφου, ECOFILMS στη Ρόδο, 2005 και 2006. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα 
στα περιοδικά «Ανοιχτό Σχολείο», «Νέα Παιδεία», «Εκπαιδευτική Κοινότητα» και 
σε πρακτικά συνεδρίων.  
 
Η Μαριλένα Καββαδά είναι Καθηγήτρια Χορού – Χορογράφος µε Ανώτατες 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (Αριστούχος του Ε.Α.Π) και µεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών: «Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση».  Επιπλέον, έχει τιµηθεί 
συχνά µε υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις τόσο σε πανελλήνιους όσο και σε διεθνείς 
διαγωνισµούς, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν αφενός στη 
διαχρονική σχέση της πολιτισµικής ανθρωπολογίας µε την εκπαίδευση και 
αφετέρου στη διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτισµικής ταυτότητας. Από το 1994 
κι ενώ παρακολουθεί συστηµατικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό πλήθος κύκλων 
εξειδίκευσης µουσικοκινητικής, θεατρικής και µουσειακής αγωγής. Εφαρµόζει 
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πρότυπα εκπαιδευτικά προγράµµατα δηµιουργικής έκφρασης, χορογραφεί 
επαγγελµατικά, αρθρογραφεί σε περιοδικά παιδαγωγικού ή πολιτισµικού 
ενδιαφέροντος και διατελεί εισηγήτρια σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια 
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών για θέµατα που άπτονται των ειδικοτήτων της. 
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2006 κυκλοφόρησαν τα βιβλία της: «Μουσικοκινητικές 
και χοροθεατρικές χριστουγεννιάτικες γιορτές στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό» 
και «Μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές καλοκαιρινές παραστάσεις στο 
νηπιαγωγείο και το δηµοτικό», από τις εκδόσεις «∆ιάπλαση», ενώ αναµένεται να 
εκδοθεί το παραµύθι «Το χαµόγελο της Λένιας», το οποίο έγραψε σε συνεργασία 
µε την Μ. Αργυρίου.  
 
Η Τζίνα Καλογήρου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τοµέα 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο γνωστικό 
αντικείµενο “Νεοελληνική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της”. Από το 1996 µέχρι 
και σήµερα διδάσκει µαθήµατα της ειδικότητάς της στους προπτυχιακούς και 
µεταπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, στο πρόγραµµα 
“Ακαδηµαϊκή και Επαγγελµατική Αναβάθµιση Λειτουργών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης”, στα Π.Ε.Κ. και σε διάφορα σεµινάρια και επιµορφωτικά 
προγράµµατα.  ∆ίδαξε επίσης µαθήµατα της ειδικότητάς της (Λογοτεχνία και η 
∆ιδακτική της, Θεωρίες Ανάγνωσης) στη Φιλοσοφική Σχολή του Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών. Έχει πάρει µέρος µε ανακοινώσεις σε ελληνικά 
και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις για θέµατα 
λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μελέτες της έχουν δηµοσιευτεί σε 
επιστηµονικά περιοδικά και σε ελληνικά και ξένα πρακτικά συνεδρίων. Από τα 
βιβλία της αναφέρουµε τα εξής: Τέρψεις και Ηµέρες Ανάγνωσης. Μελετήµατα για 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Α΄ & Β΄ τόµος, εκδ. της 
Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου.  
 
Ο Γιώργος - Μιχαήλ Κλήµης B.Sc (Hons), PGDip.Sc, MBA, PhD, σπούδασε 
Μαθηµατικά στην Θεσσαλονίκη και παράλληλα κυκλοφόρησε και τον πρώτο (και 
τελευταίο µέχρι σήµερα) δίσκο του. Κατόπιν µετακόµισε στο Λονδίνο όπου 
σπούδασε Πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου MBA από 
την Cass Business School του City University του Λονδίνου. Μετά το πέρας των 
µεταπτυχιακών σπουδών του, του χορηγήθηκε υποτροφία, από την Cass, για τις 
διδακτορικές του σπουδές. Εργάστηκε στην Cass ως Research Fellow και ως 
επισκέπτης λέκτορας, συµµετέχοντας επίσης σε ερευνητικό project του Economic 
and Social Research Council του Ηνωµένου Βασιλείου µε τίτλο “Globalisation, 
Technology and Creativity: Current Trends in the Music Industry”.  Στην Ελλάδα 
έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στα ΤΕΙ Πειραιά ενώ έχει εργαστεί και 
σαν σύµβουλος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ηνωµένο Βασίλειο, 
Σουηδία). Από τον Οκτώβριο του 2004 είναι Λέκτορας του τµήµατος 
Επικοινωνίας Μέσων Ενηµέρωσης και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου 
µε αντικείµενο ∆ιοίκηση και Marketing. Ο Γ. Μ. Κλήµης έχει δηµοσιεύσει σε 
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έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά όπως European Management Journal, 
British Journal of Management , European Journal of Communications, New 
Media and Society κ.α. Άρθρα του έχουν επίσης συµπεριληφθεί σε τόµους (ύστερα 
από κρίση) από εκδότες όπως ο Routledge. Το άρθρο “Increasing Returns and 
Social Contagion in Cultural Industries” κέρδισε το βραβείο “Most Innovative 
Paper award’’ το 1998 από την Βρετανική Ακαδηµία Μάνατζµεντ.  
 
Ο ∆ηµήτρης Κονετάς είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων. Είναι Γραµµατέας του ∆Σ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Έχει 
εργαστεί ως Σύµβουλος Πληροφορικής εθνικών και διακρατικών προγραµµάτων, 
υπεύθυνος επιδοτούµενων ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων κατάρτισης, 
υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σήµερα εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ 
και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστηµονικά 
συνέδρια και διακρατικά προγράµµατα και έχει εκπονήσει µελέτες πάνω σε 
θέµατα Εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανάλυσης 
αλγορίθµων, Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης, Εξ αποστάσεως µάθησης, 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.  
 
Η Μαρία Κουρή είναι αριστούχος και πρωτεύσασα απόφοιτος του Τµήµατος 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο. Μεταπτυχιακές 
σπουδές (MAs) Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης στο 
Πανεπιστήµιο Warwick Αγγλίας. ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφικής Πανεπιστηµίου Βιέννης, 
Τµήµα Επιστηµών Θεάτρου, Κινηµατογράφου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 
µε επίκεντρο έρευνας πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη κοινού σε µη 
κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισµούς. Επαγγελµατικά έχει συνεργαστεί µε: 
τη Λαϊκή Όπερα Βιέννης, το Θέατρο Μαριονέτας Schönbrunn, το Φεστιβάλ 
Οπερέτας Κάτω Αυστρίας, το Warwick Arts Society, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαµάτας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά., σε τοµείς διοίκησης (µάρκετινγκ, 
τύπος, εκδόσεις κ.ά.) και παραγωγής (βοηθός σκηνοθέτη, οδηγός σκηνής, βοηθός 
παραγωγής). ∆ιδάσκει µαθήµατα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, 
οργάνωσης και διοίκησης, και προβολής της πολιτισµικής κληρονοµιάς µε νέες 
τεχνολογίες στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και στο ΤΕΙ Ηπείρου. Αριστούχος 
διπλωµατούχος Πιάνου Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Υπότροφος του ΙΚΥ (1997, 1998, 
1999), του Συλλόγου ‘Οι Φίλοι της Μουσικής’, του Συλλόγου Ρίχαρντ Βάγκνερ και 
της Ιαπωνικής Πρεσβείας Αυστρίας. 
 
Η Νίκη Λαµπροπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Centre for Interactive 
Systems Engineering, London South Bank University µε υπεύθυνους καθηγητές τη 
∆ρ Xristine Faulkner και τον Πρύτανη Fintan Culwin. Βρίσκεται σε εκπαιδευτική 
άδεια από το Γραφείο πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος και Μεταπτυχιακού Τίτλου στις ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. 
Έχει δηµοσιεύσει βιβλία, άρθρα και εργασίες στις επιστήµες της ∆ιάδρασης 
Ανθρώπου-Μηχανής σε σχέση µε την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  
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Ο Κωνσταντίνος Μαλαφάντης γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1965. Είναι 
Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου από το 1998 διδάσκει το γνωστικό αντικείµενο  
«Παιδαγωγική της λογοτεχνίας» και άλλα συναφή. Είναι επίσης Γενικός 
Γραµµατέας της «Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος».  Τα θεωρητικά και 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της παιδαγωγικής διάστασης της 
λογοτεχνίας, της σχέσης του παιδιού µε την ανάγνωση, της ιστορίας της 
νεοελληνικής Παιδείας και του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Άρθρα και µελέτες 
του έχουν δηµοσιευτεί σε παιδαγωγικά και φιλολογικά περιοδικά. Έχει εκδώσει τα 
βιβλία: 
-«Οι ‘Αθηναϊκαί Επιστολαί’  του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη ‘∆ιάπλασιν των 
Παίδων’ (1896-1947)», εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1995 
- «Παιδαγωγική της λογοτεχνίας» α΄ τόµος, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001 
- «Θέµατα Παιδικής Λογοτεχνίας», εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 2001 
- «Η Παιδαγωγική του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού», εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 
2001 
- «Ο πόλεµος στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη», εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005 
- «Παιδαγωγική της λογοτεχνίας», β΄ τόµος, εκδόσεις. Γρηγόρη, Αθήνα 2005 
- «Το παιδί και η ανάγνωση: Στάσεις, προτιµήσεις, συνήθειες», εκδόσεις Γρηγόρη, 
Αθήνα 2005 
 
Η Καλλιόπη Μητράκου είναι δασκάλα στο 26ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά. 
∆ιανύει το 7ο έτος της εργασίας της. Η επαγγελµατική της εµπειρία αντιστοιχεί 
στην εργασία που πραγµατοποιείται στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
Έχει αποφοιτήσει από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παρακολούθησε 
διάφορα σεµινάρια και υλοποίησε ποικίλα προγράµµατα (πολιτιστικά - 
περιβαλλοντικά) µέχρι σήµερα,. Τα ιδιαίτερα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα 
κινούνται στο χώρο της ανάπτυξης του γραπτού λόγου στα παιδιά των πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού σχολείου, καθώς και της ισχυροποίησης των δεσµών των 
µαθητών µε το εν γένει περιβάλλον τους.   
 
Ο Κώστας Μόσχος είναι Συνθέτης, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός. 
Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα, διεύθυνση ορχήστρας και στην 
Γαλλία και Σύνθεση, Ηλεκτρονική Μουσική, Μουσική Πληροφορική, Μουσική 
Φαινοµενολογία και Μουσικολογία στη Γερµανία. Από το 1989 ζει στην Ελλάδα 
όπου διευθύνει το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής και 
συνεργάζεται µε το ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΠΘ. Υπήρξε µέλος της οµάδας σχεδιασµού 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, του ∆ικτύου 
Πόλεων του ΥΠΠΟ, µέλος της Επιτροπής Μουσικής της Επικράτειας Πολιτισµού 
του ΥΠΠΟ και µέλος της κεντρικής επιτροπής στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
Ασχολείται µε τη µουσική παιδαγωγική έχοντας εκπονήσει πολλές έρευνες και 
µελέτες, ενώ συνέγραψε µουσικό εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ∆ίδαξε στις 
Μουσικές Ακαδηµίες της Κολονίας, του Essen, της Βασιλείας και στη θερινή 
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ακαδηµία του Darmstad και σε σχολές ήχου στην Ελλάδα, πραγµατοποίησε 
σεµινάρια στην Αρχιτεκτονική ΕΜΠ, το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
και στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. ∆ιδάσκει «µουσική και εικόνα» στο Μεταπτυχιακό 
Κύκλο της ΑΣΚΤ. Έχει γράψει 60 έργα για διάφορους συνόλων, θέατρο, παιδικό 
θέατρο, χορό, κινηµατογράφο, performances και διαδραστικές εγκαταστάσεις, 
που έχουν εκτελεστεί και διακριθεί σε πολλές διοργανώσεις στην Ευρώπη και την 
Αµερική. 
 
Ο Νίκος Παΐζης Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1957. Αποφοίτησε από το 
Μαθηµατικό Τµήµα του Παν. Πατρών (1981). Ερευνητής και ειδικός συνεργάτης 
στο Εργ. Σχεσιοδυναµικής Παιδαγωγικής του Προσώπου στο Μαθ. Τµήµα και στο 
ΠΤ∆Ε του Παν. Πατρών (1983-1991). ∆ιδάσκων στη δευτεροβάθµια επ. (1991-
σήµερα) και Αν. διευθυντής Λυκείου - Γυµνασίου των Εκπ. Μ. Πετράκη - 
Βαλσαµίδου (1995-σήµερα). Ειδικός συνεργάτης στο Γραφείο Υπουργού Παιδείας 
(1993-4). Συντονιστής της Κ.Ε.Σ. του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και 
Πολιτισµός» των ΥΠΕΠΘΗ και ΥΠΠΟ (1994-2004). Ειδικός συνεργάτης στη 
γραµµατεία εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπ. Πολιτικών της ΓΣΕΕ (2004-5) και επιστηµονικός 
υπεύθυνος των ερευνών στον τοµέα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ως εµπειρογνώµωνας στον Τοµέα των 
προγραµµάτων Εκπ. & Πολιτισµού έχει εκπροσωπήσει από τι 1996 τα υπουργεία 
Παιδείας και Πολιτισµού της χώρας σε διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συναντήσεις 
Εµπειρογνωµόνων, ενώ σε θέµατα χάραξης εκπ. Πολιτικής για την Πολιτισµική 
Αγωγή έχει µετάσχει σε επιτροπές Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Unesco, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών δικτύων. 
Από το 2004 είναι επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της ΓΣΕΕ υπεύθυνος ερευνητικών προγραµµάτων. 
 
Ο Στέλιος Πελασγός ξεκίνησε την αναβίωση της τέχνης της παραδοσιακής 
προφορικής αφήγησης στην χώρα µας. Είναι ιστορητής (επαγγελµατίας 
προφορικός αφηγητής)  και µελετητής της προφορικής λογοτεχνίας και 
παράδοσης. Γνώρισε τους σύγχρονους παραµυθάδες στην Γαλλία στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980. Αναζητώντας τις µικρές ανθρώπινες κοινότητες, την σιωπή 
και το σκοτάδι που κλωσούν τα παραµύθια εγκατέλειψε την Αθήνα το 1991 και 
εγκαταστάθηκε αρχικά στον Βόλο και αργότερα στο Πήλιο. Από τότε έχει 
αφοσιωθεί στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και  αφήγησης. Έχει 
δηµιουργήσει ειδικά προγράµµατα µε βάση την προφορική αφήγηση για 
ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού και ειδικούς σκοπούς (παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 
προγράµµατα πρόληψης της εξάρτησης, άτοµα τρίτης ηλικίας, πρώην χρήστες 
ναρκωτικών κ.α.). Η  διδακτορική του διατριβή έχει θέµα « Η προφορική 
αφήγηση και η παιδαγωγική αξιοποίηση της ελληνικής λαϊκής λογοτεχνίας».  
Είναι ακόµη σκηνοθέτης, συγγραφέας θεατρικών έργων, βιβλίων για παιδιά, για 
ενήλικες καθώς  και σεναρίων για παιδικές εκποµπές.  Η Ε.Τ. 1 έχει αφιερώσει δύο 
ντοκυµονταίρ στο έργο του. 
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Ο ∆ηµήτρης Πολίτης είναι εκπαιδευτικός, κάτοχος Μ.Α. (University of Warwick) 
και δ.φ. του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ακαδηµ. έτος 2003-2004 διδάσκει (µε 
βάση το Π.∆. 407/80) «Παιδική Λογοτεχνία» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» στο 
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Παν. Πατρών. Έχει  συµµετάσχει στην έρευνα του  Π.Τ.∆.Ε. του 
Παν. Αθηνών (Γ.Γ.Ε.Τ.) για τη «Μελέτη, ∆ιδασκαλία και Ανάδειξη της Ελληνικής 
Παιδικής Λογοτεχνίας» (1995-1998)  και στην οµάδα συγγραφής του Ανθολογίου 
Λογοτεχνικών Κειµένων για την Γ΄-∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Έχει διδάξει σε  
επιµορφωτικά προγράµµατα των Π.Ε.Κ. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης 
(1996-1997), στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Υποκατεύθυνση: 
Λογοτεχνία) του  Π.Τ.∆.Ε. του Παν. Αθηνών (2004-2006), καθώς και στο 
Πρόγραµµα «Ακαδηµαϊκή και  Επαγγελµατική Αναβάθµιση Εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» (2003-2006). Είναι µέλος του Κ.Ε.Π.Β. και των 
Κριτικών Επιτροπών του (1995-1998, 2003-2006), της Κριτικής Επιτροπής των 
Λογοτεχνικών Βραβείων του π. ∆ιαβάζω (2007) και της «Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων» (Π.Ε.Φ.). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη 
Θεωρία και στη ∆ιδακτική της Λογοτεχνίας για Παιδιά. 
 
Ο Νίκος Πουλάκης είναι απόφοιτος και υποψήφιος διδάκτορας µουσικολογίας 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διπλωµατούχος 
σύνθεσης και πτυχιούχος ακορντεόν. Έχει διατελέσει καθηγητής µουσικής στη 
δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2003-2006 
δίδαξε µαθήµατα σχετικά µε την εθνοµουσικολογία, την κινηµατογραφική 
µουσική, το εθνογραφικό φιλµ και τη µουσική πληροφορική στο Τµήµα Λαϊκής 
και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Συµµετέχει σε ποικίλα ερευνητικά 
µουσικολογικά προγράµµατα (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Γ.Γ.Ε.Τ. κ.ά.) και συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους και φορείς για την επιµέλεια 
και την έκδοση µουσικών και µουσικολογικών βιβλίων. Συνθέσεις του έχουν 
εκτελεστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει υποτροφία από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το ίδρυµα Προποντίς και είναι µέλος της 
συντακτικής επιτροπής του µουσικολογικού περιοδικού «Πολυφωνία» και του 
International Music and Media Research Group. 
 
Ο Νίκος Σαλτερής γεννήθηκε το 1956 στο Μοσχάτο Αττικής. Είναι Σχολικός 
Σύµβουλος στην πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και διδάκτορας του Τµήµατος 
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών. Έχει δηµοσιεύσει δεκάδες άρθρα σχετικά µε τις 
εκπαιδευτικές πολιτικές, την εκπαιδευτική ιδεολογία και τις παιδαγωγικές και 
διδακτικές πρακτικές. Έργα του ιδίου: 
Βιβλία για την Εκπαίδευση: - Ευέλικτη Ζώνη: Ερωτήµατα και Απαντήσεις, 
Εκδόσεις Κιβωτός, 2005 
- Ολοήµερο σχολείο: Κοντινά και µακρινά πλάνα, εκδόσεις ταξιδευτής, 2006 
(Επιµέλεια) 
Βιβλία Λογοτεχνίας:   
- 28 Φεγγάρια ή η Νύχτα που όλοι φοβούνται, Εκδόσεις ∆ελφίνι, 1992 
- Στου Κάβουρα το µονοπάτι, ∆ελφίνι, 1997  
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- Στον καιρό της ανδρικής εµµηνόπαυσης, Ωκεανίδα, 2003 
 
Ο ∆ηµήτρης Σαρρής είναι εκπαιδευτικός µουσικής γενικής παιδείας µε σπουδές 
∆ιοίκησης (Πτ. ΤΕΙ), Πολιτισµού και Επικοινωνίας (Πτ. ΑΕΙ, ΜΑ), ανωτέρων 
θεωρητικών µουσικής (Αντίστιξη), καθώς και αντικειµένων Λαϊκής (ταµπουράδες, 
κρουστά), Ευρωπαϊκής (Πιάνο-µέση τάξη, Βιολί-κατώτερη τάξη) και Μοντέρνας 
µουσικής (Jazz κιθάρα, κρουστά) µε σηµαντικούς δασκάλους. Εκπονεί την 
διδακτορική του διατριβή του εστιασµένη στην «πολιτισµολογία του ήχου στην 
εκπαίδευση», στο Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου 
Πανεπιστηµίου (υποτροφία Ι.Κ.Υ.). Ως υπεύθυνος ανάπτυξης του Εργαστηρίου 
Τεχνολογίας και Πολιτισµού και διδάσκων αντικειµένων Ηχητικού Πολιτισµού 
και Τεχνολογίας του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ 
Ηπείρου, έχει παρουσιάσει σειρά σχετικών ανακοινώσεων, εργαστηρίων και 
δηµοσιεύσεων εστιασµένων σε ερευνητικές δράσεις µε θεµατικές για την 
Τεχνολογία των Εποπτικών Μέσων και συγκεκριµένα: 
- Μάθηση µε κατασκευές ηχογόνων σωµάτων και συγκρότηση µαθητικής 
ορχήστρας αυτοσχέδιων κατασκευών («οµάδα µεταήχων»). 
- Η ρυθµοκινητική αγωγή και η κρούση ως µια διευρυµένη δυνατότητα 
διάδρασης µε το ηχητικό περιβάλλον. 
- Η πληροφορική κουλτούρα στην εποπτική τεχνολογία µέσα από την κατασκευή 
«χειροκίνητων ψηφιακών αβάκων» µε καθηµερινά υλικά και η χρήση τους στην 
τάξη.  
- Η πολιτισµική σπουδή του ήχου, η ακροαµατική κουλτούρα και η διαµόρφωση 
µιας µουσικο-ηχητικής αγωγής. 
 
Ο Τάκης Τζαµαργιάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959. Σπούδασε θέατρο και 
παιδαγωγικά. Εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος 
του Παν. Αθηνών µε ειδίκευση «Θέατρο στην εκπαίδευση» ), Υποψήφιος 
διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος του 
ίδιου τµήµατος ως Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.∆Ι.Π) στο αντικείµενο 
«Θέατρο στην Εκπαίδευση». ∆ιδάσκει στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης και από το 2004 µε ανάθεση εντολής διδασκαλίας στο ΤΕΑΠΗ 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα µαθήµατα: «Θέατρο στην Εκπαίδευση», «Θεωρία και 
πράξη» και «Εισαγωγή στους κώδικες του Θεάτρου,  Θεωρία κα πράξη». Επί 
εικοσαετίας δάσκαλος στη δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση, έχει διδάξει 
τεχνικές θεάτρου σε επιµορφωτικά σεµινάρια εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κυρίως για το ∆ίκτυο Θέατρο στην Εκπαίδευση, 
στα εργαστήρια του τοµέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΠΤ∆Ε, στο Σύλλογο 
Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ), στις Φυλακές Ανηλίκων Κορυδαλλού, Υποκριτική στη 
∆ραµατική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσµου, καθώς και σε ποικίλα εργαστήρια 
δήµων και κοινοτήτων. ∆ίδαξε επίσης για τρία συνεχή χρόνια στο «Πρόγραµµα 
Εξοµοίωσης των ∆ασκάλων». Για 14 συνεχή χρόνια διευθύνει το Θεατρικό 
Εργαστήρι του ∆ήµου Κερατσινίου.  Έχει ανεβάσει έργα ελληνικού κυρίως 
ρεπερτορίου είτε ως υπεύθυνος  του Θεατρικής  Σκηνής του ∆ήµου Κερατσινίου 
και της  Εταιρείας ∆υτικά της Πόλης, που προέκυψε από αυτήν, είτε 
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συνεργαζόµενος µε ελεύθερους θιάσους και το Εθνικό Θέατρο. Επίσης έχει λάβει 
µέρος σε συνέδρια και ηµερίδες σχεδόν αποκλειστικά για το θέατρο στο σχολείο 
και έχει γράψει άρθρα για αυτό. Συσσυγγραφέας στο βιβλίο «Στοιχεία 
Θεατρολογίας» της Α΄ Λυκείου (ΟΕ∆Β, 1998), «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο 
Σχολείο Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» (Ατραπός,  2004). 
 
Η Νάνση Τουµπακάρη είναι µουσικοπαιδαγωγός. ∆ιδάσκει στη Σχολή Μωραΐτη 
από το 1986. Ήταν επικεφαλής του Εργαστηρίου Μουσικής Αγωγής του Πρότυπου 
Μουσικού Κέντρου Πειραιά - ∆ηµοτικό Ωδείο (1994–1999), συνεργάτης του 
Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (1989-1994) και του Ινστιτούτου Έρευνας 
Μουσικής και Ακουστικής (1996 ως σήµερα). Είναι εκπαιδεύτρια στο πρόγραµµα 
“ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισµός” των Υπουργείων Πολιτισµού και 
Παιδείας. Έχει διοργανώσει και διδάξει σε πολλά σεµινάρια µουσικής 
παιδαγωγικής. 
∆ραστηριοποιείται ως ερευνήτρια δίνοντας έµφαση στη διαθεµατική και 
διαπολιτισµική προσέγγιση θεµάτων µουσικής παιδαγωγικής και στην 
ενσωµάτωση της µουσικής στα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος του 
∆ηµοτικού Σχολείου. Πραγµατοποίησε µελέτη ως υπότροφος «Κυβέλη – Γιάννη 
Χορν» του Συλλόγου Φίλων Μουσικής (1995-1997). ∆ιετέλεσε µέλος της 
επιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
που επεξεργάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραµµα εκπαίδευσης 
Μουσουλµανοπαίδων (1998-1999, χρηµατοδότης ΕΠΕΑΕΚ). Συµµετείχε στην 
οµάδα συγγραφής Μουσικών Ανθολογίων ∆ηµοτικού και Γυµνασίου (2003-2004, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 
 
Η Χαρίκλεια Τσοκανή είναι Λέκτωρ Μουσικής και Επικοινωνίας στο Τµήµα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου. Έχουν 
δηµοσιευτεί µελέτες και άρθρα της κυρίως στους τοµείς της δηµοτικής παράδοσης, 
της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας σε σχέση µε τη µουσική και των µουσικών 
χαρακτηριστικών της ελληνικής γλώσσας. Έχει λάβει µέρος µε ανακοινώσεις της 
σε διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις µε θέµατα µουσικής κουλτούρας και 
γλώσσας (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, Σχολή Μωραΐτη, κ.α.). Οι 
δηµοσιεύσεις της αφορούν ζητήµατα σχετικά µε την µουσικότητα της ελληνικής 
γλώσσας, τους τρόπους επικοινωνίας στο χορευτικό τραγούδι, τη µουσική 
εµπειρία. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά της εστιάζεται στις σηµασίες και τα 
σύµβολα του ήχου στον αρχαίο και νεότερο ελληνικό πολιτισµό. Είναι υπεύθυνη 
του µουσικού Εργαστηρίου του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 
στο οποίο έχει συνεργαστεί µε διακεκριµένους προσκεκληµένους καλλιτέχνες (Β. 
Παπαβασιλείου, Τζένη ∆ριβάλα, Σαβίνα Γιαννάτου, Σπύρος Σακκάς, Χρήστος 
Παπαγεωργίου, ∆ήµητρα Γαλάνη κ.α.). Από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί 
το βιβλίο της µε τίτλο «Η κραυγή της Μέδουσας, από τον µύθο στη µουσική». 
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Η Άβα Χαλκιαδάκη γεννήθηκε στο Ρέθυµνο το 1960. Είναι πτυχιούχος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Επί µία δεκαπενταετία εργάσθηκε ως καθηγήτρια 
ιταλικών στην ιδιωτική εκπαίδευση και συµµετείχε στο σχεδιασµό των 
προγραµµάτων σπουδών και στην παραγωγή διδακτικού υλικού για τη γλωσσική 
κατάρτιση ενηλίκων. Το 1994 παρακολούθησε πρόγραµµα κατάρτισης στα 
εκδοτικά επαγγέλµατα και  στη συνέχεια εργάστηκε ως ερευνήτρια στο χώρο του 
βιβλίου και των Μ.Μ.Ε. της περιφέρειας, συνεργαζόµενη µε το Ε.ΚΕ.ΒΙ και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εκδοτών και βιβλιοπωλών. Έχει συµµετάσχει σε 
µελέτες για τον εκδοτικό χώρο και έχει διαµορφώσει και υλοποιήσει προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης για στελέχη εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων. Στα 
πλαίσια των µεταπτυχιακών της σπουδών στο Π.Τ.∆.Ε. Αθηνών σχεδίασε το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Όταν ο Ροβινσώνας Κρούσος συνάντησε το Χάρυ 
Πότερ…» το οποίο εντάχθηκε στο οµότιτλο Ερευνητικό Πρόγραµµα για την 
Καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας. Στο εν λόγω πρόγραµµα, που υλοποιήθηκε το 
2005-2006 µε την επιστηµονική ευθύνη της Καθηγήτριας Άντας Κατσίκη - 
Γκίβαλου είχε την ευθύνη του συντονισµού των δράσεων και της υλοποίησής του 
σε 25 δηµοτικά σχολεία της Αττικής. 
 
Η Μάρθα Χριστοπούλου είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 
εικαστικός (αγιογράφος). Είναι κάτοχος διπλώµατος διετούς Μετεκπαίδευσης στις 
Επιστήµες της Αγωγής και έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο στην 
Εικαστική Αγωγή, MA Arts, Crafts and Design Education. Η Μάρθα είναι 
υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Roehampton. Η έρευνα της εξετάζει τις 
προτιµήσεις και τις στάσεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου απέναντι στον 
οπτικό πολιτισµό και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί αυτός να 
συµπεριληφθεί στο αναλυτικό πρόγραµµα της εικαστικής αγωγής. Πρόσφατες 
δηµοσιεύσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια: 
- Χριστοπούλου, Μ. (2006). Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εικαστική Αγωγή 
Παραδείγµατα και Εφαρµογές. Πρακτικά του 3ο Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-
∆ΤΠΕ «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»,  30 Σεπτεµβρίου–1 Οκτωβρίου 2006, 
Κορυδαλλός, Αττική. 
- Christopoulou, M. (2006). Visual Culture Education: A Learning Mode Towards 
Life?. Proccedings of International InSEA Congress 2006 ‘Interdisciplinary 
Dialogues in Arts Education’, 1-5 March, Viseu, Portugal. 
- Lambropoulos, N., Christopoulou, M. & Vlachos, K. (2006). Cultural-based 
Language Learning Objects in CALL. In Zaphiris, &  Zacharia, G. CALL: 
Computer Assisted Language Learning. London: Idea Publishing (in press) 
- Χριστοπούλου, Μ., Λαµπροπούλου, Ν. (2005). Εικαστική Αγωγή και ∆ιαδίκτυο: 
Αγωγή του Οπτικού Πολιτισµού µέσω ∆ηµιουργίας Ιστοσελίδων σε Κοινότητες 
της Πράξης. Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες, (3), σελ. 24- 29.  
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Παιδαγωγική ∆ιηµερίδα Πάτρας 
Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης:  

Η σύγχρονη «εκπαίδευση των  εκπαιδευτικών» 
25-26  Νοεµβρίου 2006 
Ξενοδοχείο Astir, Πάτρα 

 
Αντικείµενο της Ηµερίδας 
Η όλο και αυξανόµενη ανάγκη για σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις χαρακτηρίζει το 
σηµερινό πολιτισµικό και κοινωνικοοικονοµικό τοπίο. Ο πολίτης-µέτοχος των 
παγκοσµιοποιούµενων παραγωγικών διαδικασιών των ηµερών µας βρίσκεται προ 
συγκεκριµένων αναγκών στην καθηµερινότητά του αλλά και στην εργασιακή του ζωή: 
ζητούµενα γι’ αυτόν είναι η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η κριτική ικανότητα, η 
ικανότητα «να µαθαίνει πώς να µαθαίνει (µεταµάθηση), αλλά και «να γνωρίζει για τη 
γνώση» (µεταγνώση). Μέσα από αυτά έχει εκφραστεί η ανάγκη να κατακτηθούν ειδικότερες 
τεχνικές δεξιότητες και να αναπτυχθούν µορφές κατάρτισης, σε βάσεις, µάλιστα διηνεκείς.  
Το τοπίο αυτό συναρτάται µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συνθήκες που οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµιουργούν για την γνώση και 
την επιστήµη αντανακλούνται συνεπακόλουθα και στην εκπαίδευση: τα σχολεία 
εκπληροφορίζονται και (δια)δικτυώνονται. «Εξ΄ αποστάσεως», «σύγχρονα» και 
«ασύγχρονα», «on-line» και «offline», «τηλεµατικά» ή «τοπικά», οι διαδικασίες και τα µέσα 
της µάθησης δεν είναι πλέον οι ίδιες. Ο υπολογιστής, ένα παγιωµένο πλέον διδακτικό και 
εποπτικό µέσο, συγχωνεύει στο λογισµικό του ό,τι θα αποκαλούσαµε παραδοσιακά µέσα της 
εκπαίδευσης.  
Πως η ψηφιακή τεχνολογία αυτή επιδρά στην πολιτισµική και εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα; Ποια µεθοδολογικά εργαλεία µας προσφέρει η σύγχρονη επιστήµη, σε 
επίπεδο θεωρίας αλλά και πράξης; Ποια στοιχεία θα συνθέσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές 
σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευόµενο αλλά και τον εκπαιδευτή; Τι µπορούµε να πούµε για την 
«εκπαίδευση των εκπαιδευτικών»; Η τέταρτη προσυνεδριακή διηµερίδα στην πόλη της 
Πάτρας στοχεύει να είναι µια γόνιµη επιστηµονική συνάντηση για την συζήτηση, και την 
ανάπτυξη των προβληµατισµών αυτών. 
 
∆ιαµονή - Κόστος 
Συµµετοχή στη διηµερίδα µε διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο: 55 Ευρώ 
Συµµετοχή στη διηµερίδα µε διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο για τα µέλη (µε επίδειξη 
ταυτότητας µέλους): 45 Ευρώ 
Συµµετοχή στη διηµερίδα µε διαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο: 75 Ευρώ 
Επιπλέον διαµονή (Παρασκευή Βράδυ) σε «συµµετοχή στη διηµερίδα µε 
διαµονή»: 30 Ευρώ 
Συµµετοχή στη διηµερίδα µε διαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο για τα µέλη (µε 
επίδειξη ταυτ. µέλους): 65 Ευρώ Συµµετοχή στη διηµερίδα για µη µέλη: 25 Ευρώ 
Συµµετοχή στη διηµερίδα για µέλη (µε επίδειξη ταυτότητας µέλους) και φοιτητές (µε επίδειξη 
φοιτητικής ταυτότητας): 15 Ευρώ 
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται: 
Ο συνεδριακός φάκελος - Τα µικρά πρακτικά της διηµερίδας - ∆ύο coffee brakes - Είσοδος 
στην Καλλιτεχνική Εκδήλωση - ∆ιαµονή (στις τιµές µε διαµονή) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ  ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
 

Σάββατο 25 Νοεµβρίου 2006 (09:00 - 15:00) 
Προσέλευση - Εγγραφές  
Χαιρετισµοί 
Πρωινή συνεδρία: Μουσική, Εκπαίδευση & Πολιτισµός σε ένα εκτεχνολογηµένο τοπίο 
Προεδρεύουσα: Λένια Σέργη 
Μαρία Αργυρίου: Πολιτιστικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και διδακτικές πρακτικές 
Μαρία Κουρή: Από την καλλιτεχνική δηµιουργία στη διαχείρισή της:  
                            εκπαιδεύοντας τους  νέους µουσικούς για τις σύγχρονες απαιτήσεις 
Σµαράγδα Χρυσοστόµου: Η παιδαγωγική ενίσχυση των εκπαιδευτικών µουσικής: 
                                               ανάγκες, προσδοκίες, προοπτικές  
Ζωή ∆ιονυσίου: Σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της µουσικής: 
                              αποτελέσµατα µιας έρευνας 
 Νίκος Σαλτερής: Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ΤΠΕ: 
                               ένα παράδειγµα εφαρµογής σε µια εκπαιδευτική κοινότητα 
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
∆ιάλειµµα 
Απογευµατινή συνεδρία: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και ΤΠΕ, Ι  
Προεδρεύων: Αντώνης Λιοναράκης 
Αντώνης Λιοναράκης: Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση:  
                                         Τι είναι, τι κάνει, τι λύσεις δίνει, πως εφαρµόζεται 
Γκέλλυ Μανούσου: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης;  
Μαντώ Σπανακά: Μια πρόταση εξ’ αποστάσεως της διδακτικής της µουσικής 
Μαρία Κουτσούµπα: Η εξ΄ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση και η επιµόρφωση  
                                     των εκπαιδευτικών µουσικής στα παιδαγωγικά: µια πρώτη προσέγγιση 
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
Λήξη Εργασιών Ηµέρας - Απολογισµός 
 

Κυριακή 26 Νοεµβρίου 2006 (10:00 - 15:00) 
Προσέλευση - Εγγραφές  
Πρωινή συνεδρία:  Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και ΤΠΕ, ΙΙ  
Προεδρεύουσα: Μαρία Αργυρίου 
Πάνος Αναστασιάδης: Η τηλεδιάσκεψη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση   
Μ. Βιβίτσου, ∆. Κονετάς, Ν. Λαµπροπούλου: Σχεδιασµός Πρότυπου ∆ιαδικτυακού Μαθήµατος  
                                                                                στην Τηλεκπαίδευση του Παν. Σχολικού ∆ικτύου 
Γιάννης Γκιόσος: ∆ηµιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
Σπύρος Σιάκας: Ο µετασχηµατισµός των αρχών του κλασικού Χόλυγουντ  
                              στο σχεδιασµό διδακτικού υλικού εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
Τόνια Αράχωβα: Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες ως οχήµατα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
∆ιάλειµµα 
Απογευµατινή συνεδρία:  Σύγχρονη εκπαίδευση των Τεχνών και του Πολιτισµού 
Προεδρεύουσα: Καββαδά Μαριλένα 
Στάθης Ουλκέρογλου: Η ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής µουσικής εκπαίδευσης: 
                                        Το ζήτηµα της διαβάθµισης των τίτλων των µουσικών σπουδών 
∆ηµήτρης Σαρρής: «Όταν όλα τα µέσα επικοινωνίας συγκλίνουν, τι γίνεται η µουσική»;  
                                   οι σχέσεις ψηφιακής τεχνολογίας και δηµιουργικότητας 
Τζωρτζίνα Κακουδάκη: Θεατρική εκπαίδευση των ενηλίκων: ένα σηµείο παρέµβασης 
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
Λήξη Εργασιών - Απολογισµός ∆ιηµερίδας 
Παραλαβή Βεβαιώσεων 
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2ο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
«Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα:  
προκλήσεις, προβλήµατα, προοπτικές» 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007, υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΠΘ 

Αντικείµενο Συνεδρίου. Η µουσική παιδαγωγική στην Ελλάδα του 21ου αιώνα καλείται να 
επαναπροσδιοριστεί ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των νέων θεσµικών πλαισίων, 
των κοινωνικών αλλαγών, τις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού και του µαθητή. Το 2ο 
Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(ΕΕΜΑΠΕ) έχει στόχο να προσφέρει ένα βήµα διαλόγου, επικοινωνίας και γόνιµου 
προβληµατισµού για τη µουσική παιδαγωγική. Το συνέδριο απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς της µουσικής αγωγής, της γενικής παιδείας κάθε βαθµίδας και ειδικότητας, 
στους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στους σπουδαστές και καθηγητές ωδείων. 
Μέσα από τις νέες ερευνητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που θα προκύψουν, επιδιώκεται 
να αναδειχθούν οι προκλήσεις, τα προβλήµατα και οι προοπτικές που αντιµετωπίζει ο 
εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της µουσικής. Εκτός από την επιστηµονική συµµετοχή, στο 
συνέδριο δίνεται βήµα στους εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη 
προβληµατισµών, την κριτική, τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 
διαδικασία της µουσικής διδασκαλίας - µάθησης, καθώς και τις λύσεις που αναζήτησαν ή 
έδωσαν. Το 2ο Συνέδριο της ΕΕΜΑΠΕ θα πραγµατοποιηθεί στις 20 - 22 Απριλίου 2007, στην 
Αθήνα. Ο χώρος διεξαγωγής και άλλες σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις θα 
αναρτούνται στον ιστοχώρο www.primarymusic.gr.  
Θεµατικοί άξονες του συνεδρίου. Αναζητώντας το γόνιµο προβληµατισµό, τη διατύπωση 
προτάσεων και πιθανών λύσεων σε διάφορους τοµείς της µουσικής παιδαγωγικής, οι 
θεµατικοί άξονες του συνεδρίου αφορούν στη διδασκαλία της µουσικής σε σχέση µε 
σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήµατα και διαστάσεις της µουσικής εκπαίδευσης όπως: 
1. ∆ιδακτικές µέθοδοι, τεχνικές, υλικά και µέσα 2. Αναλυτικά και ηµερήσια προγράµµατα: σχεδιασµός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση 3. Θεσµικά πλαίσια διεξαγωγής του µαθήµατος της µουσικής (ολοήµερο 
σχολείο, µουσικά σχολεία, ευέλικτη ζώνη, καινοτόµες δράσεις, κλπ.)4. Ειδική αγωγή 5. Εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, δια βίου και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 6. Έρευνα και διδακτική πράξη 7. Αξιολόγηση 
του µαθητή και της µαθησιακής διαδικασίας 8. Πολυπολιτισµικότητα / ∆ιαπολιτισµικότητα  
9. ∆ιαθεµατικότητα/ ∆ιεπιστηµονικότητα 10. Κοινωνία της Πληροφορίας και Νέες Τεχνολογίες  
11. Αγωγή των Μέσων και Πολιτισµός 12. Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας 
Χρονοδιάγραµµα. Έως την 30 Νοεµβρίου 2006: Αποστολή της φόρµας υποβολής πρότασης 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση conference@primarymusic.gr  
Έως τη 31 ∆εκεµβρίου 2006: Ειδοποίηση ηλεκτρονικά, των συγγραφέων για την αποδοχή ή 
µη αποδοχή της πρότασής τους από την επιστηµονική επιτροπή. 
Έως την 1η Μαρτίου 2007: Αποστολή του πλήρους κειµένου των εισηγήσεων από τους 
συνέδρους ηλεκτρονικά (conference@primarymusic.gr) 
Έως τη 1η Απριλίου 2007: Ειδοποίηση ηλεκτρονικά των συγγραφέων για πιθανά σχόλια, 
αλλαγές και διορθώσεις στις εισηγήσεις τους από την επιστηµονική επιτροπή. 
Έως την 15 Απριλίου 2007: Αποστολή των διορθωµένων τελικών κειµένων από τους 
συγγραφείς. 
Έως την 30 Μαΐου: Τελικές διορθώσεις, προσθήκες συνεδριακού φωτογραφικού υλικού, 
πιθανές τεχνικές προσαρµογές που θα ζητηθούν για τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.  
Κόστη συµµετοχής. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006:  
Γενική συµµετοχή συνέδρων: 65 Ευρώ. Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ, φοιτητές, εισηγητές: 35 Ευρώ 
Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2006:  
Γενική συµµετοχή συνέδρων: 80 Ευρώ. Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ, φοιτητές, εισηγητές: 50 Ευρώ  
Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνονται:  
• Ο Συνεδριακός Φάκελος, • Η παραλαβή των πρακτικών από τις 6 προσυνεδριακές 
εκδηλώσεις σε DVD 
• Tο έντυπο των µικρών πρακτικών του συνεδρίου • Είσοδος στις δύο καλλιτεχνικές 
εκδηλωσεις του συνεδρίου •4 coffee brake • Ελαφρύ γεύµα • Τρόπος πληρωµής 
Με κατάθεση του ποσού στον αρ. λογαριασµού: 053/01/020925/25 της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδας (ΑΤΕ). Την απόδειξη Τραπέζης θα πρέπει να την φυλάξετε και να την 
προσκοµίσετε στην Γραµµατεία την ηµέρα έναρξης του Συνεδρίου. 
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