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Προκήρυξη Συνεδρίου 

Η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
Κρήτης (δια των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και Χανίων και 
των Σχολικών Συμβούλων Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης, Μηχανικών 
Κρήτης και 6ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου), το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
Έρευνας (ΙΤΕ/FORTH/IACM), η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ο Σύνδεσμος Διευθυντών 
Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης οργανώνουν Συνέδριο 
Εκπαιδευτικών στη Δυτική Κρήτη με θέμα «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή» στις 4-8 Δεκεμβρίου 
2015. Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε συνέχεια κοινών Επιμορφωτικών Δράσεων στο 
γενικό θέμα «Αειφόρος Σχολική Ηγεσία» που πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, 
στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη και στη Χάλκη τα προηγούμενα χρόνια.  
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών συνεργασιών των Ελληνόφωνων 
της Μεσογείου, της Κρήτης, Κύπρου, του Ελληνισμού της Κωνσταντιούπολης και άλλων, σε 
ζητήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης για την πρόοδο στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις σχολικές κοινότητες και τοπικές 
κοινωνίες. Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Κωνσταντινούπολη θα απευθύνουν εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, 
δραστηριότητες πεδίου, θα εκφράσουν σκέψεις, ιδέες και απόψεις στα τραπέζια συζήτησης 
σχετικά με το σχεδιασμό και εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 
στα σχολεία, μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις, και θα μοιραστούν τον οικογενειακό 
τους πολιτισμό ως επιμορφωτές και επιμορφούμενοι. 
Ο πολιτισμός της Μεσογείου, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, συνδύασε τους νόμους 
των Φυσικών Επιστημώντων με την Τέχνη και ανέπτυξε σπουδαία Επιστήμη και Τεχνολογία 
για τη ζωή. Στη διοργάνωση αυτή, με τη συνεργασία και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης, 
σκοπεύουμε στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, θέτοντας 
ερωτήματα, συζητώντας απόψεις, σχεδιάζοντας διδασκαλίες με διεπιστημονικό τρόπο. 
Προσβλέπουμε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου μας να χρησιμέψουν στις εκπαιδευτικές 
κοινότητες των συμμετεχόντων και να ανοίξουν νέους δρόμους και ορίζοντες στην 
εκπαιδευτική ζωή των Ελληνόφωνων της Μεσογείου, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
κρίσης που πλήττει αξίες, δομές και σημασίες του σύγχρονου πολιτισμού, αξιοποιώντας το 
πολιτισμικό παρελθόν και παρόν της Μεσογείου. 
Με την παρούσα Προκήρυξη προσκαλούνται Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
Εκπαίδευσης από τη Δυτική Κρήτη και αλλού να καταθέσουν τη σοφία τους, να μοιραστούν 
τις εκπαιδευτικές τους ανησυχίες και όμορφες στιγμές συνοικοδόμησης της γνώσης με 
άλλους Εκπαιδευτικούς που ζουν τόσο μακριά αλλά μπορούν να συνεργαστούν 
δημιουργικά και αποτελεσματικά ώστε να ξεπεράσουμε ανώδυνα και γρήγορα τις δύσκολες 
μέρες, γιατί, όπως λέει κι ο Ν Καζαντζάκης στην Αναφορά στον Γκρέκο «δεν έχουμε παρά 
μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας. Ας κάνουμε τη στιγμή αυτή αιωνιότητα. Άλλη 
αθανασία δεν υπάρχει». 
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Επιστημονική Επιτροπή 
Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης 
Γιγουρτσής Ιωάννης, Φιλόλογος, Καθηγητής της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην 
Κωνσταντινούπολη 
Δρακάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Χανίων, Κρήτης 
Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Περιβάλλοντος 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λέσβος 
Καλαθάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης 
Κασιμάτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & 
Τεχνολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Κατσαρός Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 66ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
Καψάσκη Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου 
Κλωνάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γεωγραφίας, Πρόεδρος 
ΕΠΕΣ Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Λέσβος  
Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών νομού 
Λάρισας 
Κριτσωτάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
Κροκίδη Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας 
Μανουσάκης Γεώργιος, Φυσικός, τ.Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης 
Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος 68ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
Νικολάου Νικόλας, Φυσικός, Καθηγητής στο Λύκειο Αγίου Ιωάννου, Λεμεσός, Κύπρος 
Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ακουστικής και 
Τεχνολογίας, Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser, ΤΕΙ Κρήτης 
Παπαστεφανάκη Άννα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο ΓΕΛ Μελεσών Ηρακλείου Κρήτης 
Περάκη Βασιλική, ε.τ. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Υπεύθυνη Σύνταξης ΑΠΣ 
Βιολογίας Λυκείου στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής –ΙΕΠ 
Πουαγκαρέ Μυρτώ, Διευθύντρια Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός, 
Κύπρος 
Σάββα Κούλα, Διευθύντρια Γυμνασίου Πολεμιδιών, Λεμεσός, Κύπρος 
Σαϊτάκης Αρτέμης, Διευθυντής Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης 
Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Laser, ΤΕΙ 
Κρήτης 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Καθηγητών Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων) 
Τουμπανιάρης Παναγιώτης, Φυσικός, Γραμματέας του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης 
Τριανταφύλλου Σοφία, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων νομού Μαγνησίας 
Φουσκάκη Μαρία, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης 
Χανιωτάκης Ν, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Χατζηκοντή Όλγα, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών νομού Αχαΐας  
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Ομιλητές 
Σεβ.Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, Μητροπολίτης Προύσης, Ηγούμενος της Θεολογικής σχολής της 
Χάλκης 
Αλεξάνδρου Χρυσούλα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο Λύκειο Λινόπετρας, Κύπρος 
Αμπελάς Παναγιώτης, Φιλόλογος, Διευθυντής ΓΕΛ Βάμου Χανίων Κρήτης 
Ανδρουλάκης Γεώργιος, Φυσικός, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Έρευνας & 
Αξιολόγησης του  Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας-ΙΤΕ/ΙΥΜ 
Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(ECTE), Ρέθυμνο 
Αποστολίδου Ανθή, Φυσικός, Καθηγήτρια στο 2ο Γυμνάσιο N. Ιωνίας, Αττική 
Αρβανιτάκη Μαρία, Δασκάλα 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 
Αργυροπούλου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης 
Αρχοντάκη Νεκταρία, Χημικός, Καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βρυσών Χανίων 
Αστρινάκης Ιωάννης, Φυσικός, Καθηγητής 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου, Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ 
Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Τεχνολόγος, Γραμματεία Περιφερειακής Διεύθυνσης Α&Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης 
Βουλγαράκης Απόστολος, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
Γαργανουράκης Βασίλης, Υπεύθυνος 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου  
Γιαουρτά Μαρία, δασκάλα στο 5o Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης 
Γιγουρτσής Ιωάννης, Φιλόλογος, Καθηγητής στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κωνσταντινούπολη 
Γκαγκαδέλη Αικατερίνη, Φυσικός, Διευθύντρια Γυμνασίου Βάμου, Χανίων, Κρήτης 
Γκουβατζή Αναστασία, Αν. Προϊσταμένη Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 
Δερλού Κωνσταντία, Καθηγήτρια 8ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης «Εστία», Αθήνα 
Δημητρούλια Αγγελική, Καθηγήτρια στο ΕΠΑΛ Βρυσών, Χανιά 
Δρακάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Χανίων, Κρήτης 
Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Λέσβος 
Ζανέκα Σ, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο 1ο ΓΕΛ Χανίων, Χανιά 
Καλαθάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης 
Καρκάνης Γεώργιος, Θεολόγος, Καθηγητής στο 1ο ΓΕΛ Χανίων 
Καρτσάκης Δημήτριος, Διευθυντής  Δημοτικού Σχολείου Χανίων, Κρήτη 
Καρτσώνη Μαρίνα,  δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων, Ηρακλείου, Κρήτης 
Κασιμάτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογίας 
(ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Κασωτάκης Χαράλαμπος, Φυσικός, Καθηγητής Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου, Κρήτης 
Κάτρη Μαρία, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας στο 2ο Γυμνάσιο Ν. 
Ιωνίας, Αθήνα 
Κατσαρός Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 66ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
Καψάσκη Αγγελική, Φιλόλογος, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φιλολογικών Μαθημάτων 
Ρεθύμνου, Κρήτης  
Κλωνάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γεωγραφίας, Πρόεδρος ΕΠΕΣ 
Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος  
Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών νομού Λάρισας 
Κοντογιάννης Ευστάθιος, Δάσκαλος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Κρήτης 
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Κοτσανάς Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου 
Πελοπονήσου, Δημιουργός του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Κατάκολο) και του 
Μουσείου Αρχιμήδη (Αρχαία Ολυμπία) 
Κουνελάκης Στυλιανός, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών Χανίων και Πρόεδρος της 
Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Δασκάλα στο 5o Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου 
Κρήτης 
Κριτσωτάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης 
Κροκίδη Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας 
Κωσταρίδης Παναγιώτης, Βιολόγος, Καθηγητής στο 1ο Πειραματικό.Γ.Ε.Λ. Αθηνών, Γεννάδειο, 
Αθήνα 
Λάμπου Δήμητρα, Φυσικός, Καθηγήτρια Γυμνασίου Αλικιανού Χανίων 
Μαλανδράκη Κλεάνθη, Φυσικός, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, Καθηγήτρια του 1ου 
Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
Μαλανδράκη Σοφία, Οδοντίατρος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων νομού Χανίων 
Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων 
Μανασάκης Βασίλης, Καθηγητής Πληροφορικής, Προωθητής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
Μανουσάκης Γεώργιος, Φυσικός, τΔιευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Φυσικών Κρήτης  
Μαραγκάκης Μανούσος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων 
Μαραβέλια Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός-Μουσειολόγος στο Μουσείο Ν Καζαντζάκη  
Μαρδίρης Θεόδωρος, Βιολόγος, Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς 
Μαρματάκη Αρετή, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων, 
Κρήτης 
Μαυροειδής Γεώργιος, Γεωπόνος, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Σχολείο 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μηλαθιανάκη Μαριλένα, Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων, Κρήτης 
Μίζης Κοσμάς, Δάσκαλος στο 5o Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης 
Μουτσάκη Αγγελική, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στο 5o Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 
Ηρακλείου Κρήτης 
Μπαρρής Κυριάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου 
Μπιχάκης Φώτης, Καθηγητής Πληροφορικής 1ου ΕΠΑΛ Χανίων, Κρήτης 
Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος 68ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
Νεράτζης Νικόλαος, Φυσικός,  Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης  
Νικολαΐδου Ξανθίππη, Ψυχολόγος, ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου, Κρήτης 
Νικολάου Νικόλας, Φυσικός, Καθηγητής στο Λύκειο Αγίου Ιωάννου, Λεμεσός, Κύπρος, Γραμματέας 
του Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες  
Νυσταζάκη Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 
Παναγιωτίδου Ευδοξία, Ψυχολόγος Α' ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης   
Παντελάκη Ελευθερία, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Αρχανών, Κρήτης 
Παντζέκος Παναγιώτης, Φυσικός, Καθηγητής Γυμνασίου Χανίων, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων 
Αστρονομίας Κρήτης 
Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ακουστικής και Τεχνολογίας του ΤΕΙ 
Κρήτης 
Παπαμιλτιάδης Δημήτριος, Διευθυντής Αγίου Σπυρίδωνα, Λεμεσός, Κύπρος 
Παπαναστασίου Ρένια, Μαθηματικός, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Έρευνας & 
Αξιολόγησης του  Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας-ΙΤΕ/ΙΥΜ 
Παπαστεφανάκη Άννα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο Λύκειο Μελεσών, Κρήτης 
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Περάκη Βασιλική, ε.τ. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Υπεύθυνη Σύνταξης ΑΠΣ Βιολογίας 
Γυμνασίου & Λυκείου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής –ΙΕΠ 
Περικλειδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης 
Περράκη Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών, Υπεύθυνη του 
Μουσείου Σχολικής Ζωής Χανίων  
Πετράκης Γιάννης, Καθηγητής Πολιτικών Δομικών 1ου ΕΠΑΛ Χανίων 
Πιμπλή Μαρία Ρουμπίνη, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Χανίων, Κρήτη 
Ποντικάκης Ηλίας, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων Κρήτης 
Πουαγκαρέ Μυρτώ, Διευθύντρια Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός, Κύπρος 
Ράπτη Μαρία, Καθηγήτρια στο 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου 
Σάββα Κούλα, Διευθύντρια Γυμνασίου Πολεμιδιών, Λεμεσός, Κύπρος 
Σαϊτάκης Αρτέμης, Διευθυντής Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης 
Σημανδηράκης Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, δια βίου μάθησης & Απασχόλησης 
Περιφέρειας Κρήτης 
Σίνα Ελένη, Μαθηματικός, Καθηγήτρια στο 6o ΓΕ.Λ Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 
Σοφιανίδου Σοφία, Δασκάλα στο 5o Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης 
Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών 
Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία, ΓΕΛ Καστελίου Κισάμου Χανίων Κρήτης 
Σωτηρόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσης, Χανιά, Κρήτης 
Ταξάκης Ανδρέας, Μαθηματικός, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνου 
Ταξίδης Στάθης, Δάσκαλος και Δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη 
Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Laser, ΤΕΙ Κρήτης 
Τερζάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
Τζανουκάκης Σταύρος, Φυσικός, Καθηγητής Φυσικών Επιστημών του Σχολείου Ευρωπαϊκής 
Παιδείας Ηρακλείου  
Τζιώτης Σταύρος, Γεωλόγος Καθηγητής στο Γυμνάσιο Μελεσών Κρήτης 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Καθηγητών Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων) 
Τουμπανιάρης Παναγιώτης, Φυσικός, Γραμματέας του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης,Καθηγητής στο 
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 
Τριανταφύλλου Σοφία, Καθηγήτρια, πρώην Υπεύθυνη ΣΣΝ Χανίων, Κρήτη 
Τσίγκρης Μιλτιάδης, Χημικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ρεθύμνου 
Τσίρα Ιφιγένεια, Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης  
Τσουτσουδάκης Αστρινός, Φυσικός, ΓΕΛ Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης 
Φανουράκη Ελευθερία, Βιολόγος, Υπεύθυνη του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου Κρήτης 
Φουσκάκη Μαρία, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης 
Χαϊμαλά Φωτεινή, Φυσικός, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΥΜ/ΙΤΕ 
Χανιωτάκης Ν, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Χατζάκη-Βολτυράκη Ματίνα, Φιλόλογος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ρεθύμνου 
Χατζηκωντή Όλγα, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών νομού Αχαΐας 
Χέλμη Αναστασία, Θεολόγος, Καθηγήτρια Εκκλησιαστικού Λυκείου Χανίων 
Ψαλτάκη Ευγενία, Δασκάλα, Προωθήτρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Α/θμια Εκπαίδευση 
Κρήτης  
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Δελτίο Τύπου 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης, 

Χαρτογραφώντας το Άγνωστο-θέτοντας διεπιστημονικά τα ερωτήματα στη διδασκαλία» 
Δυτική Κρήτη 4-8 Δεκεμβρίου 2015 

Η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
(δια των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και Χανίων και των 
Σχολικών Συμβούλων Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης, Μηχανικών Κρήτης 
και 6ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου αντίστοιχα), το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
Έρευνας (ΙΤΕ/FORTH/IACM), to Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser, ΤΕΙ Κρήτης, η 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και ο Σύλλογος Φυσικών 
Κρήτης οργανώνουν Συνέδριο Εκπαιδευτικών στη Δυτική Κρήτη με θέμα «Μεσόγειος-
Ίσαλος Γραμμή» στις 4-8 Δεκεμβρίου 2015. Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε συνέχεια 
κοινών Επιμορφωτικών Δράσεων στο γενικό θέμα «Αειφόρος Σχολική Ηγεσία» που 
πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη και στη 
Χάλκη τα προηγούμενα χρόνια.  
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών συνεργασιών των Ελληνόφωνων 
της Μεσογείου, της Κρήτης, Κύπρου, του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και άλλων, σε 
ζητήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης για την πρόοδο στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις σχολικές κοινότητες και τοπικές 
κοινωνίες.  
Προσκαλούμε ομιλητές από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Κωνσταντινούπολη να απευθύνουν εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες 
πεδίου, να εκφράσουν σκέψεις, ιδέες και απόψεις στα τραπέζια συζήτησης σχετικά με το 
σχεδιασμό και εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες στα σχολεία, 
μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις, και να μοιραστούν τον επιστημονικό και 
οικογενειακό τους πολιτισμό σε εκπαιδευτικές και γευστικές συνευρέσεις. Οι 
συμμετέχοντες θα είναι συγχρόνως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι.  
Τα Θεματικά Πεδία του Συνεδρίου είναι: Α. Επιστήμη, Φιλοσοφία, Θεολογία, Τέχνη, Β. 
Εκπαίδευση, Ποιότητα Ζωής και Τοπικές Κοινότητες, Γ. Οδύσσειες, η Γειτονιά μας, Δ. 
Μονάδες, Οντότητες, Γένεσις, Ε. Εικόνες και Απεικάσματα, Στ. Χρόνος, Ισορροπία. 
Προσβλέπουμε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου μας να αξιοποιηθούν στις εκπαιδευτικές 
κοινότητες των συμμετεχόντων και να ανοίξουν νέους δρόμους και ορίζοντες στην 
εκπαιδευτική ζωή των Ελληνόφωνων της Μεσογείου, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
κρίσης που πλήττει αξίες, δομές και σημασίες του σύγχρονου πολιτισμού, αξιοποιώντας το 
πολιτισμικό παρελθόν και παρόν της Μεσογείου. 

Ηράκλειο 6 Νοεμβρίου 2015 
Με τιμή 

Σημανδηράκης Παναγιώτης,  
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, δια βίου μάθησης & Απασχόλησης Περιφέρειας Κρήτης   
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Το Συνέδριο στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
 

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΚΥΔΩΝ TV στο 40.50 λεπτό το αφιέρωμα για το Συνέδριο 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗ: http://kydon.gr/index.php?ID=deltia&Rec_ID=25443   

Εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» Κισάμου Χανίων 

Εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» Ρεθύμνου 

 

 

 

  

http://kydon.gr/index.php?ID=deltia&Rec_ID=25443
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Πρόγραμμα Συνεδρίου 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12/15 ΧΑΝΙΑ 
 

-ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
 

Μεταφορά από το αεροδρόμιο Ι.Δασκαλογιάννης στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων  
15.30 -16.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
 
16.00-17.00 1Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ] ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δρακάκη Μ & Καλαθάκη Μ 

 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Σεβ.Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, Μητροπολίτης Προύσης, Ηγούμενος Θεολογικής Σχολής της 

Χάλκης 

 Αρναουτάκης Σ, Περιφερειάρχης Κρήτης 

 Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων 

 Βουλγαράκης Απόστολος, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

 Κριτσωτάκης Ε, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης 

 Μαλανδράκη Σοφία, Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων νομού Χανίων 

 Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων 

 Μαραγκάκης Μ, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων 

 Μπαρρής Κ, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου 

 Περικλειδάκης Γ, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης 

 Ποντικάκης Η, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων  

 Τερζάκης Γ, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

-Κωνσταντινούπολη-Κύπρος-Λέσβος-Αχαΐα-Θεσσαλία-Θεσσαλονίκη-Καστοριά-Αθήνα-Κρήτη 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
-Γαργανουράκης Βασίλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών 
-Μανουσάκης Γ & Μαλανδράκη Κ, Σύλλογος Φυσικών Κρήτης, Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον! 
-Μαρδίρης Θεόδωρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 
-Παντζέκος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης 
-Σφακιανάκη Μαρία, Συντονίστρια των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρήτης 

Σημανδηράκης Π, Εναρκτήρια Ομιλία του Προέδρου του Συνεδρίου 
 

17.00-17.30 Διάλειμμα. Κεράσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
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2Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αρναουτάκης Στ & Τερζάκης Γ 
17.30-18.30 Χαϊμαλά Φ, Ενσωματώση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών: μαθησιακά υλικά και διδακτικές στρατηγικές 
18.30-18.45 Μηλαθιανάκη Μ, Δαίδαλος, ο εγγονός του Ερεχθέα από την Αθήνα υπερακοντίζει τον 
χρόνο και ενώνει την Κρήτη του Μίνωα με τον Ακράγαντα της Σικελίας 
18.45-19.00 Παντελάκη Ε, Παρμενίδης: Χαρτογραφώντας το άγνωστο με το μίτο της Αριάδνης 
19.00-19.30 Κλωνάρη Αι., Μεσόγειος: Μια θάλασσα φιλίας και πολιτισμού: οι Χάρτες λένε τη δική 
τους Ιστορία, πολιτισμοί και πολιτικές στο Μεσογειακό χώρο. 
19.30-20.00 Κασιμάτη Α. Διερευνητικό μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας, ως πρόταση καινοτόμου 
διδακτικής προσέγγισης 
20.00-20.30 Ερωτήσεις-Συζήτηση 
 
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τζιώτης Στ & Παπαστεφανάκη Α 
20.30-21.00 Προετοιμασία του Πολυπολιτισμικού Δείπνου από τους Συνέδρους 
21.00 Πολυπολιτιστική βραδιά με φαγητό, μουσική και χορό από τις περιοχές των Συνέδρων 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/15  

 
4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΕΚΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ]: ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευστρατίου Δ & Ταταράκης Μ 
09.00-10.30 Μετάβαση στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου στην Αργυρούπολη 
10.30-11.30 Υποδοχή από τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου Τσίγκρη Μιλτιάδη. Ξενάγηση. 
Παρακολούθηση του Μαθητικού Διαγωνισμού EUSO 2015. Κεράσματα προσφορά της Παιδαγωγικής 
Ομάδας του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου  

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 Ταξάκης Α, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 

 Κοντογιάννης Ε, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 

 Χατζάκη Βολτυράκη Ματίνα, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων νομού Ρεθύμνου 

 Δαράκης Μιχαήλ, Διευθυντής ΚΕΚΑΠΕΡ, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, 

Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου, Περιφέρεια Κρήτης 

11.30-12.30 Μετάβαση στην Αίθουσα Ξενίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 
 

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ]: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Κ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αργυροπούλου Ε & Χατζηκωντή Ο 
12.30-13.00 Αργυροπούλου Ε, Λήψη αποφάσεων στην Εκπαίδευση 
13.00-13.30 Σαϊτάκης Α. Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης: Υποστήριξη Δημιουργικότητας 
και Καινοτομικότητας νέων 
13.30-14.00 Παπαδογιάννης Ν, Πειραματική Φυσική με Laser στα όρια 
14.00-14.30 Ταταράκης Μ, Το Πρόγραμμα της Σύντηξης Υδρογόνου 
14.30- 15.30 Γεύμα, προσφορά των Διοργανωτών και των Συνέδρων 
 
6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ]: ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σφακιανάκη Μ & Μαρδίρης Θ 
15.30-16.00 Φουσκάκη Μ, Μάθηση Μέσω Μικρών Ερευνών 
16.00-16.30 Μαρδίρης Θ, Βιοποικιλότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός στη Μεσόγειο 
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16.30-16.45 Κουσκουρίδα Φ, Μίζη Κ, Σοφιανίδου Σ, Μουτσάκη Α, Γιαουρτά Μ, Ανακαλύπτοντας 
σπουδαία Μουσεία και χώρους Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  Κωνσταντινούπολης με  τη χρήση 
Νέων Τεχνολογιών: η εμπειρία από το πρόγραμμα Erasmus KA1" 
16.45-17.00 Μαυροειδής Γ, Η εκπαίδευση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπηρίες 
και σύνθετες μαθησιακές δυσκολίες 
17.00-17.15 Κασωτάκης Χ, Η έννοια της Ενέργειας δια μέσου των αιώνων, μέχρι τον Meyer, από τη 
σκοπιά της Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας και.... ελάχιστα της Φυσικής 
17.15-17.30 Νικολαΐδου Ξ, Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση μέσα στη σχολική τάξη : η μάθηση ως 
αποτέλεσμα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων 
 
7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ]: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καψάσκη Α & Τσίγκρης Μ 
17.30-18.30 Νυχτερινή Περιήγηση στα ιστορικά μνημεία της Πόλης του Ρεθύμνου 
18.30-22.00- Ελεύθερο βράδυ στην πόλη του Ρεθύμνου 
22.30 Αναχώριση για το ΜΑΙΧ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12/15 [ΧΑΝΙΑ] 

 
8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ] 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μπαρρής Κ & Σάββα Κ 
08.00-09.30 Περιήγηση στους χώρους του ΜΑΙΧ, ξενάγηση 
 
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αποστολίδου Α & Γιγουρτσής Ι 
09.30-10.00 Δερλού Κ, Ποιότητα Ζωής και Διατροφή: ένα Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
10.00-10.15 Τσίγκρης Μ, Η Ερευνα και ο Πειραματισμός ως συστατικά στοιχεία της 
Διαθεματικότητας 
10.15-10.30 Παναγιωτίδου Ε, Συνεργασία Εκπαιδευτικών & Γονέων μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες: χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας 
10.30-10.45 Σφακιανάκη Μ, Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κρήτης στην Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη  
10.45-11.00 Τσουτσουδάκης Α, The European Cansat Competition 
11.00-11.15 Μαραβέλια Α, Διερευντική Μάθηση στο Μουσείο Ν Καζαντζάκη 
11.15-11.30 Φανουράκη Ε, Εξέλιξη και Φυσική Επιλογή: μια διδακτική παρέμβαση στη Βιολογία 
Γυμνασίου 
 
11.30-12.00 Διάλειμμα. Κεράσματα από τους ντόπιους Εκπαιδευτικούς 
 
10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νικολάου Ν & Πουαγκαρέ Μ 
12.00-12.15 Κάτρη Μ, Η Μεσόγειος Θάλασσα: ένα Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο στην πλατφόρμα 
Αίσωπος 
12.15-12.30 Τζανουκάκης Στ, Οι Θετικές Επιστήμες στα σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας, μια άλλη 
προσέγγιση διδασκαλίας 
12.45-13.00 Κωσταρίδης Π, Δημιουργώντας σενάρια Βιολογίας με την πλατφόρμα "Αίσωπος" 
13.00-13.15 Αποστολίδου Α Όλη η αλήθεια για τα Βακτήρια: ένα Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο στην 
πλατφόρμα Αίσωπος 
13.15-13.30 Βλαχοκυριάκου Φ, Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων με αφορμή ένα μουσείο 
13.30-13.45 Καρτσώνη Μ, Ελιά, δώρο ζωής: μια διδακτική προσέγγιση στη Β΄τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου 
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13.45-14.00 Νεράτζης Ν, Φυσικές Επιστήμες και Ειδική Αγωγή 
14.00-14.15 Τζωρτζάκης Ι, Από τον Όμηρο στον Αρχιμήδη-Απλά εργαλεία για το σχεδιασμό 
διαδικτυακών μαθημάτων 
14.15-14.30 Γκαγκαδέλη Αι, Η αυλή του σχολείου μας: ένα διαθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
συνεργασιών 
 
14.30-15.30 Γεύμα προσφορά των ντόπιων Εκπαιδευτικών 
 
11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ]: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κατσαρός Ι & Πιμπλή Μ 
15.30-16.00 Μετάβαση στην πόλη των Χανίων 
16.00-17.00 Παπαστεφανάκη Α. Περιήγηση στην παλιά πόλη των Χανίων: Ανακάλυψη του 
πολιτισμικού θησαυρού της πόλης  
17.00-21.00 Ελεύθερο απόγευμα στην πόλη των Χανίων 
21.00- Συζήτηση σε παρέες με κρασί, ρακή, παραδοσιακούς μεζέδες και μουσική 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/15 

 
12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κωσταρίδης Π & Αλεξάνδρου Χ 
09.30-09.45 Γκουβατζή Α, Οικολογικές εκπαιδευτικές δράσεις: από το σχεδιασμό στην υλοποίηση  
09.45-10.00 Γκουβατζή Α, Αναμνήσεις και εμπειρίες σχολικής ζωής μαθητών με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
10.00-10.15 Αστρινάκης Ι. Μια Φυσική Ματιά στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
10.15-10.30 Παπαμιλτιάδης Μ, Διδακτικές προσεγγίσεις στην φυσική μέσα από πρωτότυπες 
κατασκευές 
10.30-10.45 Τσίρα Ι, Διασύνδεση και Στήριξη της Σχολικής Κοινότητας από την Τοπική Αρχή 
10.45-11.00 Νικολάου Ν, Διαθεματικότητα και κατάκτηση της γνώσης. Μελέτη Περίπτωσης: Οι 
απόψεις μαθητών του Λυκείου Αγίου Αντωνίου που έλαβαν μέρος σε διαθεματικές ερευνητικές 
εργασίες κατά τις σχ χρονιές 2009 – 2014 
 
11.00-11.30 Διάλειμμα. Κεράσματα από τους Διοργανωτές 
 
13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κωσταρίδης Π & Αλεξάνδρου Χ 
11.30-11.45 Τριανταφύλλου Σ., Η αμφίλεκτη 'διάθλαση του Φωτός' στην Εκπαίδευση και η 
κλιμακούμενη οπτική του P. Bourdieu για 'παιδευτική' αναδιάρθρωση 
11.45-12.00 Σίνα Ε, Ο  ρόλος του Συντονιστή Καθηγητή στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη της αυτομάθησης στη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων: 
μικρής εμβέλειας εμπειρική έρευνα σε φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
12.00-12.15 Νικολάου Ν, Μια δραστηριότητα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη μη 
τυπική εκπαίδευση: Νήσος Κύπρος, Έτος 39 μ.Ε.Κ. 
12.15-13.00 Σάββα Κ, Ομαλή μετάβαση παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Παρεμβατικό 
Πρόγραμμα στην Κύπρο 
13.00-13.15 Πουαγκαρέ Μ, Ευκαιρίες σύγχρονης μάθησης μέσα από σχολικές δράσεις 
13.15-14.00 Κοντογεωργίου Α. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Οι φυσικές Επιστήμες συνδιαλέγονται 
με προσκεκλημένους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων 
14.00-15.00 Μετάβαση στο Μουσείο Σχολικής Ζωής Νεοκούρου του Δήμου Χανίων 
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14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ]: ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ… 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ταξίδης Στ & Νικολάου Ν 
15.00-16.30 Περράκη Β. Υποδοχή. Γνωριμία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων. 
Κεράσματα από το Δήμο Χανίων 
16.30-16.45 Δρακάκη Μ, Η διερευνητική μάθηση ως πεδίο συνάντησης Επιστήμης και Τέχνης 
16.45-17.00 Τουμπανιάρης Π, Φεγγάρι όρθιο, ξαπλωτός καπετάνιος! 
17.005-17.15 Αλεξάνδρου Χ & Μαθητές, Το συναπάντημα της Ελληνικής γλώσσας με τα 
Μαθηματικά και όχι μόνο... 
17.15-17.30 Κατσαρός Ι, The Last Are Lost From List: street art στα σχολεία της Νίκαιας 
 
17.30-18.00 Διάλειμμα. Κεράσματα από το Δήμο Χανίων 
 
15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ]: ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Περράκη Β & Παπαμιλτιάδης Δ 
18.00-18.30 Μαλανδράκης Ι, Ψηφιακή αποτύπωση μνημείων και εκκλησιών καθώς και 20000 
βιβλίων της ΟΑΚ 
18.30-19.00 Ταξίδης Στ, Η Εκπαίδευση των Ελλήνων στον Πόντο 
19.00-19.30 Γιγουρτσής Ι, Ζητήματα διδασκαλίας στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στα 
Ομογενειακά σχολεία της Τουρκίας. Ανάμεσα στο ευκταίο, το πρακτέο και το θεμιτό  
19.30-19.45 Μπούντα Ε, Ιστορικά Εκπαιδευτήρια στον Ελλαδικό χώρο και στις Ελληνικές παροικίες 
(18ος - 20ος αιώνας : παρελθόν-παρόν-μέλλον) 
19.45-20.00 Καψάσκη Α, Η διαθεματικότητα στη σχολική Εκπαίδευση 
20.00-20.30 Παντζέκος Π & Σωτηρόπουλος Χ, Εργαστήριο Αστροπαρατήρησης με τα Τηλεσκόπια του 
Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης 
 
16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ]: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καρτσάκης Δ & Δρακάκη Μ 
20.30- Παραδοσιακό Δείπνο προσφορά του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής. Γλέντι 
με παραδοσιακή και λαϊκή μουσική με τον Παραδοσιακό Σύλλογο νομού Χανίων «Τα Σφακιά» 
23.00-23.30 Επιστροφή στο ΜΑΙΧ 

 
ΤΡΙΤΗ 8/12/15 

 
17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γκουβατζή Α & Κλωνάρη Κ 
09.30-09.45 Κροκίδη Ε Διατροφή και Θέατρο, μια ευτυχισμένη συνάντηση 
09.45-10.00 Νυσταζάκη Ι, Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης της Εξάρτησης & Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στο Χώρο του Σχολείου 
10.00-10.15 Ψαλτάκη Ε & Μανασάκης Β, Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα σχολεία της Κρήτης, 
2010-2015 
10.15-10.30 Μαρματάκη Α, Τα Μονοπάτια Ε4, Ε6 στην Κρήτη 
10.30-11.00 Ευστρατίου Δ, Ο Ενάλιος Πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου, η κοινή μας κληρονομιά: 
αυτόχθονα είδη, ξενικοί εισβολείς, οικονομικοί θαλάσσιοι πόροι υπό εξαφάνιση, Βιοποικιλότητα και 
μοναδικότητα ειδών της Ανατολικής Μεσογείου 
 
11.00-11.30 Διάλειμμα. Κεράσματα από το ΜΑΙΧ 
  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
«Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης, Χαρτογραφώντας το Άγνωστο-θέτοντας 
διεπιστημονικά τα ερωτήματα στη διδασκαλία», Δυτική Κρήτη 4-8 Δεκεμβρίου 2015 

 
20 

 

18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ PROJECTS 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Περάκη Β & Κοντογεωργίου Α 
11.30-11.45 Χατζηκωντή Ο, Διερευνητική μάθηση: Ο Ερατοσθένης και η προσφορά του στην 
σύγχρονη επιστήμη και την Διδακτική (το πείραμα του Ερατοσθένη) 
11.45-12.00 Μπιχάκης Φώτης & Πετράκης Γιάννης, Η χρήση 3d εκτυπωτών στη διδασκαλία, ως μέσο 
αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στις θετικές επιστήμες 
12.00-12.15 Γαργανουράκης Β, Photonics Explorer: Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διερευνητική 
μάθηση στην οπτική με πειράματα 
12.15-12.30 Χέλμη Α., Το κοσμοείδωλο της Βίβλου και της επιστημονικής έρευνας, στην προσπάθεια 
του ανθρώπου να "χαρτογραφήσει" το Άγνωστο 
12.30-12.45 Ζανέκα Σ., Η γέννηση της τραγωδίας κατά τον Νίτσε. Η σύζευξη του Απολλώνειου και 
του Διονυσιακού πνεύματος στην αρχαία τραγωδία 
12.45-13.00 Δημητρούλια Αγγελική, Διαχωρισμός στην πηγή: το μεγάλο στοίχημα  
13.00-13.15 Αμπελάς Π, Αξιοποίηση της προσωκρατικής σκέψης για διαθεματική διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στο Λύκειο 
13.15-13.30 Καρκάνης Γ, Το όνειρο της Ιωνίας 
13.30-13.45 Λάμπου Δ & Αρχοντάκη Ν Νερό και Αέρας ...μια εικόνα χίλιες λέξεις..η διαδρομή από το 
παραμύθι στην επιστήμη 
13.45-14.00 Κοτσανάς Κ, Άγνωστες πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας  
 
14.00-15.00 Γεύμα αποχαιρετισμού 
 
19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ [ΜΑΙΧ]: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ψαλτάκη Ε & Μπούντα Ε 
15.00-15.15 Περάκη Β, Η διερευνητική προσέγγιση των θεμάτων Βιολογίας, ως μοχλός για τη 
βελτίωση της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου 
15.15-15.30 Καλαθάκη Μ, Μεσόγειος- Ίσαλος Γραμμή: μονοπάτια διερεύνησης και ανακάλυψης στη 
σχολική ηγεσία 
15.30-16.00 Κασιμάτη Α. Αναστοχασμός στο Συνέδριο Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: όσα ζήσαμε, όσα 
μοιραστήκαμε, αυτά που παίρνουμε στη χούφτα μας φεύγοντας  
16.00-17.00 Συζήτηση και Προτάσεις για μελλοντικές Εκπαιδευτικές Δράσεις με τους Ελληνόφωνους 
Εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης στην Ανατολική Μεσόγειο 
-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
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ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ 
Μηλαθιανάκη Μαριλένα 

Διασκευή του μύθου από το βιβλίο του Νίκου Ψιλλάκη 
«ΜΙΝΩΣ, ο βασιλιάς της Κρήτης», Εκδόσεις ΚΑΡΜΑΝΩΡ 

Στην Κρητική Μυθολογία δεσπόζουσα θέση έχει ο Δαίδαλος, ο πολυτεχνίτης που δάμαζε τη φωτιά και το 
σίδερο, κατασκεύαζε εργαλεία και αγάλματα ,μα και κτίρια θαυμαστά! 
Ήταν Αθηναίος και στην πόλη του έφτιαχνε τόσο ωραία αγάλματα που έμοιαζαν με ζωντανούς ανθρώπους και 
πότε πότε κουνούσαν κι έφευγαν από τη θέση τους και το βαζαν στα πόδια. Έτσι οι Αθηναίοι τα ΄δεναν με 
σχοινιά να μην τους φύγουν. 
Κοντά του μαθήτευσε κάποτε ένα σπουδαίο αγόρι, που τον έλεγαν Τάλω, όχι τον καλό γίγαντα που 
γνωρίζουμε. Μια μέρα έκπληκτος ο Δαίδαλος είδε το αγόρι να κρατά το κεφάλι ενός φιδιού και να κόβει ένα 
ξύλο, εφευρίσκοντας  εκείνη τη στιγμή χωρίς βέβαια να το γνωρίζει το πριόνι! 
Ζήλεψε το σπουδαίο  μυαλό του αγοριού και αποφάσισε να το σκοτώσει. Τον έσπρωξε από τα βράχια της 
Ακρόπολης και το αγόρι γκρεμοτσακίστηκε στα βράχια. 
Οι Αθηναίοι ποτέ δεν συγχώρησαν το στυγερό έγκλημα. Τον δίκασαν και η ποινή ήταν βαριά. Να φύγει για 
πάντα από την αγαπημένη πόλη. 
Έτσι, λέει ο μύθος, ξενιτεύτηκε κι έφτασε κάποια στιγμή στην βασιλική αυλή του Μίνωα στην Κνωσό, την 
ατείχιστη πολιτεία. 
Τον δέχτηκε με τιμές ο Μίνως, είχε φτάσει άλλωστε ως εδώ η φήμη του ξακουστού μηχανικού. 
Του έδωσε ό,τι χρειαζόταν και τον άφησε να δουλέψει. 
Πρώτο του έργο ήταν το «χοροστάσι της Αριάδνης», ένα κυκλικό δημιούργημα, όπου χόρευε η ξακουστή κόρη 
του Μίνωα τους υπέροχους χορούς της με τις φιλενάδες της, στροβιλίζοντας τα λυγερά τους κορμιά. 
Μια απ΄αυτές ,η Ναύκρατις, κέρδισε την καρδιά του Δαίδαλου και δεν άργησε να την κάνει γυναίκα του και 
από αυτόν τον γάμο να γεννηθεί ο Ίκαρος. 
Το αγόρι μεγάλωνε δίπλα στον πατέρα του κι έβλεπε τα επιδέξια χέρια, να κατασκευάζουν παιχνίδια, 
εργαλεία κι ένα σωρό θαυμάσια μεταλλικά αντικείμενα. 
Η ζωή τους κυλούσε ξένοιαστα και λαμπερά, μέχρι που η Πασιφάη ,η βασίλισσα, ζήτησε μια μέρα από τον 
Δαίδαλο να της κατασκευάσει μια αγελάδα, γιατί είχε ερωτευτεί τον ταύρο που χάρισε ο Ποσειδώνας στον 
βασιλιά. 
Ο Δαίδαλος δίχως να μπορεί να αρνηθεί την εντολή της βασίλισσας κατασκεύασε τούτη την ανίερη αγελάδα 
που από την ένωση της με τον ταύρο γεννήθηκε το τέρας, ο Μινώταυρος, που έμελε τόσες συμφορές να φέρει 
στο βασίλειο. 
Ο Μίνωας έξαλλος με τα καμώματα της Πασιφάης ,μα και του Δαίδαλου, τον διέταξε να χτίσει μια φυλακή 
απόρθητη για να κλείσουν εκεί το φοβερό τέρας που είχε σώμα ανθρώπου, μα του ταύρου κεφαλή και 
τρεφόταν με ανθρώπινες σάρκες. 
Την έφτιαξε ο Δαίδαλος, είναι ο γνωστός μας Λαβύρινθος και όταν βγήκε επιτέλους από κει, δεν ήθελε άλλο 
να ζει σε αυτό το παλάτι. Ζήτησε από τον Μίνωα να του επιτρέψει να φύγει. Αλίμονο ο Μίνωας δεν θα άφηνε 
τον ξακουστό τεχνίτη αλλού να κάμει τα θαυμαστά του έργα. 
Τον κράτησε εκεί φυλακισμένο ελεύθερο, αφού έδωσε εντολή να μην μπορεί να φύγει από κανένα λιμάνι του 
νησιού. 
 Απελπισμένος ο πολυμήχανος Δαίδαλος έτρεχε από τη μια μεριά του νησιού έως την άλλη δίχως να μπορεί 
να διαφύγει. Μια μέρα κοίταζε τα πουλιά που ελεύθερα πετούσαν στους ουρανούς και τότε του ‘ρθε η 
φοβερή ιδέα…Θα έφευγε πετώντας! Ναι πετώντας! 
Έφτιαξε φτερά από κερί της μέλισσας για εκείνον και τον Ίκαρο και μια μέρα έκπληκτοι οι βοσκοί που έβοσκαν 
τα κοπάδια τους πάνω στα βουνά της Κρήτης, είδαν δυο ανθρώπινα σώματα με φτερά να πετούν πάνω στον 
ουρανό και να απομακρύνονται. 
Έτρεξαν να πουν στο βασιλιά το φοβερό νέο, μα ήταν ήδη αργά. 
Πατέρας και γιος αρμένιζαν στον ουρανό ελεύθεροι και πανευτυχείς! 
Πετούσαν πότε ψηλά παρέα με τα άλλα πουλιά κι αγνάντευαν κάτω τη θάλασσα κι άλλοτε χαμήλωναν 
περνώντας πάνω από στεριές. 
Πόση ανείπωτη ευτυχία… 
Μα ο Ίκαρος, νέος κι ενθουσιώδης όλο ανέβαινε κι ανέβαινε, παρά του πατέρα του τις συμβουλές να μην πετά 
τόσο ψηλά κοντά στον ήλιο, γιατί θα λιώσουν τα φτερά. Μα εκείνος που ν΄ακούσει… Είχε γίνει ένα με όλα τα 
θαυμαστά του ουρανού και δεν κατάλαβε πως κάποια στιγμή άρχιζαν να λιώνουν τα φτερά του ,να χάνει 
ύψος και πλατςςς, έπεσε με φόρα στη θάλασσα, που κατάπιε μονομιάς το νεαρό κορμάκι. 
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Ο πατέρας του απελπισμένος κατέβηκε στο νησί και περίμενε να ξεβράσει η θάλασσα το μονάκριβο του παιδί. 
Εκεί το έθαψε με τιμές  και οι κάτοικοι προς τιμήν του πρώτου αεροπόρου της ανθρωπότητας ονόμασαν το 
νησί τους Ικαρία και έμειναν κοντά στον απαρηγόρητο πατέρα. 
Ο Δαίδαλος σε λίγες μέρες αποφάσισε να συνεχίσει  το ταξίδι του. Ταξίδεψε μέρες πολλές και νύχτες ώσπου 
έφτασε στη Σικελία, σίγουρος πως ο Μίνωας δεν θα μπορέσει ποτέ να τον ανακαλύψει και να τον φέρει πίσω 
στην Κρήτη. 
Εκεί έβγαλε τις φτερούγες του και τις αφιέρωσε στον Απόλλωνα, έχτισε ένα ναό προς τιμήν του και τις 
τοποθέτησε μέσα. 
Σ αυτά τα μέρη διαφέντευε ο Κώκαλος, ένας τρανός βασιλιάς που δέχτηκε με χαρά στο παλάτι του τον 
ξακουστό τεχνίτη και τον κράτησε κοντά του. 
Ο Δαίδαλος νιώθοντας πλέον ασφαλής ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον βασιλιά που τον προστάτευσε 
κι έτσι έφτιαξε μια μεγάλη τεχνητή λίμνη, διοχέτευσε μέσα το νερό μιας πηγής και το ζέσταινε διαρκώς με τις 
φλόγες μιας μεγάλης φωτιάς που έβγαινε μέσα από ένα σπήλαιο. Είχε μόλις δημιουργήσει τα πρώτα ιαματικά 
λουτρά ,που τα νερά τους θεράπευαν όλες τις αρρώστιες. Όλο το βασίλειο τον ευγνωμονούσε. 
Μα δεν έκανε μόνο αυτό. Έχτισε την Ακρόπολη στην πόλη Κάμικος, πάνω σε ένα βράχο και ένα στενός δρόμος 
κουλουριαστός ανάμεσα σε βράχια και κτίρια οδηγούσε στην κορυφή του. 
Ας γυρίσουμε όμως στην Κνωσό, όπου βέβαια ο Μίνωας έξαλλος για τη φυγή του Δαίδαλου άρχισε να 
καταστρώνει το σατανικό σχέδιό του για να τον εντοπίσει και να τον φέρει πίσω στο παλάτι του. 
Πήρε  ένα κέλυφος σαλιγκαριού και μια λεπτή κλωστή, αρμάτωσε καράβια και βγήκε στα πέλαγα. Αρμένισε σε 
όλη τη Μεσόγειο θάλασσα κι όπου έβρισκε στεριά με ανθρώπους ,έλεγε πως θα δινε πολλά χρήματα σε 
όποιον κατάφερνε να περάσει την κλωστή μέσα από το κέλυφος του σαλιγκαριού. 
Έφτασε κάποτε και στο βασίλειο του Κώκαλου. Σε λίγη ώρα όλο το νησί μιλούσε για τον παράξενο επισκέπτη 
που κρατούσε ένα σαλιγκάρι και μια κλωστή και υποσχόταν μεγάλη αμοιβή σε όποιον τα κατάφερνε. Μα 
μήπως ήταν τρελός; 
Ασφαλώς δεν ήταν. Ήξερε πως μονάχα ο Δαίδαλος  μπορούσε να λύσει αυτόν τον γρίφο. 
Αγγελιοφόροι έφτασαν στο βασιλιά Κώκαλο και του μίλησαν για τον παράξενο επισκέπτη και κείνος κάλεσε 
αμέσως τον Δαίδαλο και τον ρώτησε αν μπορούσε να τα καταφέρει. 
«Φυσικά»,απάντησε εκείνος χαμογελώντας πονηρά αρκεί να μου φέρεις ένα μυρμήγκι. 
Σε λίγο ο παμπόνηρος Δαίδαλος έδεσε στο πόδι του μυρμηγκιού την κλωστή και το τοποθέτησε στην είσοδο 
του σαλιγκαριού. Έκαμε μια τρύπα στην έξοδο και έβαλε εκεί μια σταγόνα μέλι. 
Όλοι τον κοίταζαν παραξενεμένοι. Σε λίγα λεπτά  αντίκρισαν το μυρμήγκι να ξεπροβαίνει από την τρύπα με το 
μέλι, σέρνοντας μαζί του και την κλωστή, αφήνοντας τους όλους άφωνους, ενώ ο Δαίδαλος χαμογελούσε 
πονηρά. 
Ο Κώκαλος μην μπορώντας να πιστέψει την καλή του τύχη έστειλε στον παράξενο επισκέπτη τους 
αγγελιοφόρους του με το μήνυμα πως έλυσε τον γρίφο . 
Ο Μίνωας έτρεξε να συναντήσει το βασιλιά, πασίχαρος, ξέροντας πια πως στην αυλή του είχε καταφύγει ο 
ξακουστός Δαίδαλος. Μα δεν πήγε μόνος. Μαζί του πάνοπλοι στρατιώτες κύκλωσαν το βασιλιά και ζήτησαν 
αποφασιστικά να παρουσιαστεί μπροστά τους ο Δαίδαλος. 
Εκείνος ειδοποιημένος από τις κόρες του Κώκαλου που τον συμπαθούσαν και δεν ήθελαν με τίποτα να τον 
χάσουν, είχε καταστρώσει ήδη το σχέδιο του, για να γλιτώσει από την οργή του Μίνωα. 
Πήγε στο μπάνιο που είχαν ετοιμάσει για τον υψηλό επισκέπτη, άνοιξε μια τρύπα στην οροφή, διοχέτευσε 
από κει μια σωλήνα και περίμενε υπομονετικά. 
Μόλις ο Μίνωας ζήτησε να κάνει ένα μπάνιο πριν να παρεβρεθεί στο δείπνο που ετοιμάστηκε προς τιμήν του, 
τον οδήγησαν εκεί που τον περίμενε ο Δαίδαλος. 
Άρχισε να ρίχνει καυτό νερό πάνω στο γυμνό σώμα του Μίνωα και σε λίγη ώρα με φριχτούς πόνους και σάρκα 
καμμένη, έπεφτε νεκρός μέσα στο μπάνιο. Με αυτόν τον άδικο τρόπο τέλειωσε η ζωή του μυθικού βασιλιά! 
Αργότερα οι στρατιώτες  που περίμεναν στα πλοία  παραλάμβαναν με ανείπωτη θλίψη το νεκρό σώμα του 
βασιλιά τους , μη γνωρίζοντας την αληθινή αιτία του θανάτου του . 
Τον έθαψαν εκεί στη Σικελία με τιμές και κίνησαν για την Κρήτη, αφήνοντας πίσω τον Δαίδαλο, αφού δεν 
έμαθαν ποτέ ότι εκείνος σκότωσε τον αγαπημένο τους βασιλιά. 
Άλλωστε τι σημασία είχε γι αυτούς πλέον… 
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ΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ… 

 
Χρυσούλα Αλεξάνδρου και ομάδα μαθητών 

Β.Δ. Φιλόλογος /Λεμεσός- Κύπρος 
 
Οι αρχαίοι Έλληνες για να ονομάσουν κάποιο επιστήμονα, βασική προϋπόθεση ήταν να κατέχει 
γνώσεις τόσο σε φιλοσοφικό, ανθρωπιστικό επίπεδο όσο και σε θετικό. Βέβαια σήμερα είναι 
απαραίτητη η υπερειδίκευση. Η  επιστήμη και η τεχνολογία έχουν γνωρίσει  τόσο ραγδαία ανάπτυξη 
και ως εκ τούτου για να μελετηθεί ένας κλάδος σε βάθος, χρειάζεται χρόνια μελέτης και κόπου.  
Συνεπώς, είναι αδύνατο  σήμερα να γνωρίζει κάποιος όλες τις επιστήμες στην ευρύτητά τους. 
Η ελληνική γλώσσα λοιπόν όπως έχει ήδη λεχθεί είναι η μητέρα όλων των γλωσσών,  είναι η γλώσσα 
των γλωσσών.  Βεβαίως η  θεωρητική ανάλυση της γλώσσας μας δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας. Η αρχαία ελληνική είναι μια μαθηματική δημιουργία, χτίστηκε πάνω στα 
Μαθηματικά και κάθε λέξη αυτής έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Τα γράμματά της δεν είναι στείρα 
σύμβολα. 
Το πιο σημαντικό που έχουμε να παρατηρήσουμε στη σχέση Μαθηματικών και γραμμάτων είναι ότι 
το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή-αξία, δηλαδή το κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα αριθμό, 
συνεπώς και η κάθε λέξη αντιστοιχεί σε ένα αριθμό.  Παρατήρηση που τεκμηριώνεται  από τα λόγια 
του Φιλόλαου, σύγχρονος του Σωκράτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι : «Όλα τα πράγματα που 
γνωρίζουμε έχουν ένα αριθμό γιατί χωρίς τον αριθμό δεν είναι δυνατόν ούτε να σκεφτούμε ούτε να 
γνωρίσουμε τίποτε». 
Μέσα από μια βαθιά διείσδυση στον ιστό της δομής της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται, καθώς 
αναπτύσσεται αριθμητικά, ο λόγος (γραπτός ή προφορικός) να ακολουθεί μια πορεία που αναζητά 
όσο προχωρά ένα αύξων αριθμό λέξεων, εκφράσεων και εννοιών που επιδιώκουν μέσα από 
συσχετισμούς, αφαιρετικούς ή προσθετικούς συλλογισμούς, πολλαπλασιασμό των ιδεών που 
καταγράφηκαν, παρενθέσεις σε ερμηνευτικά σχόλια, παραδείγματα και επιχειρηματολογία, που 
ακολουθούν μια κλίμακα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο αριθμό (ή αντίθετα) προβληματισμού 
και τύπους εκφραστικούς να επιτευχθεί η ανάλυση ενός ζητούμενου, του θέματος. Αποτέλεσμα 
είναι ότι η πράξη της διαδρομής που ακολουθήθηκε φθάνει σ’ ένα ολοκλήρωμα σκέψεων, το 
κείμενο, που θέλει τις λέξεις να βρίσκονται σε ένα τέτοιο ισοζύγιο που μας φέρνει αντιμέτωπους με 
την απόλυτη αρμονία και τάξη ενός άρτια οργανωμένου συνόλου. 
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «ΑΙΣΩΠΟΣ» 

 
Αποστολίδου Ανθή 

 
Στο σύγχρονο σχολείο οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) θεωρούνται 

βασικό και αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας καθώς μπορούν 
να συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης 
(Σολομωνίδου, 2006). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί βασικό παράγοντα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, εφόσον είναι τόσο ο οργανωτής όσο και ο συντονιστής του συνόλου των μαθησιακών 
διαδικασιών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Mumtaz, 2000), η ένταξη αλλά και η χρήση των 
ΤΠΕ στη σχολική τάξη αλλά και στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες όπου συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αλλά και 
του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος.  

Στο πλαίσιο της εισαγωγής και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, το ΙΕΠ 
προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας 
ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να υποβάλλουν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο πάνω στο γνωστικό 
αντικείμενο της επιλογής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τις ανάγκες του 
υποέργου 4 της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα 
γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης». Τα  υποβληθέντα ψηφιακά διδακτικά σενάρια αξιολογήθηκαν από κατάλογο 
επιλεγέντων αξιολογητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των σεναρίων και ο τρόπος μοριοδότησης σε 
εκατονταβάθμια κλίμακα βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών – δημιουργών σεναρίων σε 
σχετικό πεδίο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης 
«Αίσωπος».  

Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο «Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια» είναι ένα σενάριο 
Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου το οποίο αξιολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές και κρίθηκε ως 
Βέλτιστο. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογία, βακτήρια, Αίσωπος, ψηφιακό διδακτικό σενάριο 
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ… ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ… Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 
Αρχοντάκη Νεκταρία & Λάμπου Δήμητρα 

 
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσπαθήσαμε να  πετύχουμε ένα μεγάλο 

στοίχημα ,την επαφή της καθημερινότητας με τις Φυσικές Επιστήμες. Είναι πολύ βασικό η 
δημιουργία ενεργών πολιτών με  κριτική ικανότητα και τόλμη στη ανάληψη δράσεων και 
πρωτοβουλιών.  Σε αυτή την εισήγηση προβάλουμε τον τρόπο που δουλέψαμε με τους μαθητές-
τριες μας στο Γυμνάσιο Αλικιανού σε ένα σχολείο της ενδοχώρας του Νομού Χανίων. Μια περιοχή 
κυρίως αγροτική με πορτοκαλιές και ελιές. Παρουσιάζονται οι δράσεις μας και τα πειράματα μας με 
τα παιδιά ,που άλλες είχαν  προγραμματιστεί από την αρχή και άλλες προέκυψαν από τις ανάγκες 
και τις ιδέες των παιδιών καθώς και από διάφορα καλέσματα και ερεθίσματα.  

Για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε πόσο ζωντανός οργανισμός είναι μια μαθητική κοινότητα 
και πόσο όμορφο και  ελπιδοφόρο είναι αυτό. Προσπαθήσαμε  και νομίζω ότι το πετύχαμε η 
Περιβαλλοντική ομάδα μας να  αποκτήσει το ρόλο του Ερευνητή και του Συνέδρου. Συμμετείχε σε 
διαγωνισμό αφίσας,  είχε επαφή με τη τοπική και σχολική κοινότητα μέσω του ερωτηματολογίου 
της έρευνας της,  είδε από κοντά πως είναι τα Ερευνητικά εργαστήρια και οι ερευνητές, έκανε 
πρόταση να «υιοθετηθεί» η Λίμνη της Αγιάς από το σχολείο μας  και τέλος όταν ήρθαν τα  
ανησυχητικά αποτελέσματα για το νερό του σχολείου μας, από το τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης πήρε την πρωτοβουλία και ενημέρωσε το Διευθυντή και τη Σχολική 
κοινότητα, το Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων και φυσικά το Δήμαρχο Πλατανιά.  

Ο κόπος και το μεράκι των μαθητών μας επιβραβεύτηκε με ένα βραβείο και με μια 
θαλάσσια εκδρομή γύρω από τη Νησίδα Θοδωρού του Δήμου Πλατανιά μετά από πρωτοβουλία του 
τότε διευθυντή του σχολείου μας κ Καρκάνη Γιώργου. Τα συναισθήματα των παιδιών για τη 
περιβαλλοντική εκπαιδευση  καταγράφηκαν και είναι σημαντικά .  
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PHOTONICS EXPLORER: ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ 

 
Γαργανουράκης Βασίλειος 

 
 Το φως είναι όμορφο και συναρπάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες. Σήμερα 
χρησιμοποιούμε το φως για την παραγωγή ηλεκτρισμού, τη μεταφορά πληροφοριών σε όλο τον 
κόσμο (π.χ. για το Διαδίκτυο), την ανίχνευση και την θεραπεία ασθένειων, το κόψιμο και τη 
συγκόλληση μετάλλων, για να αναφέρουμε μόνο μερικές από τις πολλές εφαρμογές που βασίζονται 
στο φως. Ωστόσο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μια μείωση του 
ενδιαφέροντος των νέων σε θέματα επιστήμης στο σχολείο. Παράλληλα, η βιομηχανία υψηλής 
τεχνολογίας πάσχει από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Σε απάντηση σε αυτή την εξέλιξη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει διάφορα έργα για την προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης 
στα σχολεία της Ευρώπης. Ένα από αυτά τα έργα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού πακέτου για το φως και την οπτική - το Photonics Explorer.  
 To Photonics Explorer παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα σετ εξαρτημάτων για τη 
διεξαγωγή πειραμάτων μαζί με διδακτικό πλαίσιο που βασίζεται στην διερευνητική μάθηση. Αυτά 
τα δύο μέρη του πακέτου έχουν αναπτυχθεί για να αλληλοσυμπληρώνονται έτσι ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση του παρεχόμενου υλικού και ο δάσκαλος μπορεί να 
επικεντρωθεί στην παιδαγωγική και όχι να ξοδεύει χρόνο στο τεχνικό μέρος. Σε αυτή την εισήγηση 
θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε τους στόχους του προγράμματος Photonics Explorer, το 
περιεχόμενο του ΚΙΤ και τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται για να μεταδώσει τον 
ενθουσιασμό της επιστημονικής εργασίας.  
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΙΤΣΕ. Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

 
Ζανέκα Στεργιανή 

 
Κατά τον Νίτσε στο έργο του «Η γέννηση της τραγωδίας», η προοδευτική ανέλιξη της τέχνης 

είναι συνδεμένη με τη δυαδικότητα του απολλώνειου και του διονυσιακού πνεύματος. Αυτά τα δύο 
ένστιχτα προέρχονται από δύο διαφορετικούς αισθητικούς κόσμους, του ονείρου και της μέθης. Το 
απολλώνειο πνεύμα και το αντίθετό του το διονυσιακό σαν καλλιτεχνικές δυνάμεις αναβλύζουν 
άμεσα μέσ’ απ’ τη φύση χωρίς τη μεσολάβηση του ανθρώπινου καλλιτέχνη.  Στις διονυσιακές 
γιορτές η εξολόθρευση της αρχής της ατομικότητας ανυψώθηκε σε καλλιτεχνικό φαινόμενο. Ο 
συμβολισμός της φύσης επιτυγχάνεται με έναν ολοκληρωτικό χορό που συγκλονίζει με το ρυθμό 
του όλα τα μέλη του σώματος. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσονται οι άλλες συμβολικές δυνάμεις του 
της μουσικής: η ρυθμική, η δυναμική και η αρμονία αποτυπώνουν το βαθύτερο πνεύμα του 
απολλώνειου Έλληνα. Μνημείο αυτού του πολιτισμού είναι τα ομηρικά έπη.  Στη συνέχεια ο Νίτσε 
προσπαθεί να μας γνωρίσει το διονυσο-απολλώνειο πνεύμα και το έργο τέχνης που δημιούργησε 
αυτή η μυστηριακή ένωση, διαμελίζοντας την τραγωδία στα «εξ ων συνετέθη», δηλαδή τη μελωδία, 
το χορό και το διάλογο. Το λαϊκό τραγούδι (μέλος και ωδή) προήλθε απ’ την ένωση του 
απολλώνειου και του διονυσιακού πνεύματος. Ο Νίτσε συντάσσεται με την άποψη του Σίλλερ που 
συγκρίνει το χορό μ’ ένα ζωντανό τείχος που η τραγωδία ορθώνει γύρω της, για ν’ απομονωθεί απ’ 
τον πραγματικό κόσμο και να προφυλάξει το ιδανικό της πεδίο και την ποιητική της ελευθερία. Ο 
διθυραμβικός χορός επιφορτίζεται με το καθήκον, να διεγείρει τη διονυσιακή συγκίνηση των 
ακροατών. Τέτοια είναι η κατάσταση του απολλώνειου ονείρου, που στα πλαίσιά της ο καθημερινός 
κόσμος σκεπάζεται με πέπλο και μέσα από τον οποίο ξεπετιέται, μπροστά στα μάτια των θεατών, σ’ 
απειράριθμες παραλλαγές, ένας άλλος κόσμος πιο ευδιάκριτος, περισσότερο ακατανόητος, πιο 
συναρπαστικός από τον πρώτο, κι ωστόσο πιο άυλος.  Ο διάλογος αποτελεί το απολλώνειο μέρος 
της ελληνικής τραγωδίας, υποστηρίζει ο Νίτσε. Τελικά η τραγωδία εκμηδενίστηκε αυτοκτονώντας, 
κατά τρόπο τραγικό, εξαιτίας μιας αδιέξοδης σύγκρουσης ανάμεσα στις διονυσιακές αρχές και τη 
συνειδητή γνώση που εισήγαγαν ο Ευρυπίδης στο δράμα και ο Σωκράτης στη φιλοσοφία. 
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ- ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗ: ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Η βασική συλλογιστική της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) στηρίζεται όχι μόνο στο να σκέφτεται 
κάποιος συνήθως για τα πράγματα, αλλά στο να σκέφτεται πρώτιστα για τις σχέσεις (Huckle, 2006). 
Επεκτείνοντας την έννοια της ποιότητας της ζωής με τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της ζωής, με 
τον επαναπροσδιορισμό της καλής ζωής, της ασφάλειας, και της δικαιοσύνης, η ΑΑ σχετίζεται, 
πλέον, με την ανθρώπινη ευημερία και αναπτύσσεται σε πέντε διαστάσεις, την οικολογική, την 
οικονομική, την κοινωνική, την πολιτιστική, την προσωπική, οι οποίες πρέπει να προωθούνται 
ισόρροπα και να αντιμετωπίζονται αλληλένδετα.  

Το συνέδριο με τίτλο «Μεσόγειος- Ίσαλος Γραμμή: μονοπάτια διερεύνησης και ανακάλυψης 
στη σχολική ηγεσία» οργανώθηκε στην παραπάνω συλλογιστική 4-8 Δεκεμβρίου 2015 στη Δυτική 
Κρήτη, για να συζητήσουν ζητήματα διερεύνησης και ανακάλυψης στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στα σχολεία 100 περίπου εκπαιδευτικοί και από τις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης, για 
περίπου 60 ώρες και να παρουσιάσουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές που εφάρμοσαν στην πράξη.  

Για την οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για τη Διερευνητική Μάθηση στις Φυσικές 
Επιστήμες μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις συνεργάστηκαν φορείς και πρόσωπα από την 
Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, 
Επιστημονικοί Σύλλογοι, επιστήμονες, γονείς, ντόπιοι με βασικό σκοπό την  ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών συνεργασιών των Ελληνόφωνων της Μεσογείου, της Κρήτης, Κύπρου, του 
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και άλλων, σε ζητήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και 
Εκπαίδευσης για την πρόοδο στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής στις σχολικές κοινότητες και τοπικές κοινωνίες. 

Τα Θεματικά Πεδία του Συνεδρίου ήταν Α. Επιστήμη, Φιλοσοφία, Θεολογία, Τέχνη, Β. 

Εκπαίδευση, Ποιότητα Ζωής και Τοπικές Κοινότητες, Γ. Οδύσσειες, η Γειτονιά μας, Δ. Μονάδες, 

Οντότητες, Γένεσις, Ε. Εικόνες και Απεικάσματα, Στ. Χρόνος, Ισορροπία. 
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       ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 
                                             

Καρκάνης Γεώργιος 
                                                         
    Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ανασυστήσει το χαμένο όραμα της ανθρωπότητας που 
γεννήθηκε στα ελληνικά παράλια της Ιωνίας πριν περίπου 2600 χρόνια. Να σκιαγραφήσει το homo 
hellenicus philosophicus, που  γέννησε τούτος ο πολιτισμός, στον αντίποδα του σημερινού Ηomo 
Faber, που ανέδειξε η Ευρωπαϊκή φιλοσοφική διανόηση των νεώτερων χρόνων. Τέλος, ερευνάται ο 
σημερινός ευρέως διαδεδομένος ισχυρισμός ότι η σύγχρονη δυτική επιστήμη έλκει την καταγωγή 
της από τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους της Ιωνίας, θέτοντας το ερώτημα πόσο ελληνικός 
μπορεί να είναι ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός - Δυτικός πολιτισμός μας. 
 
  Αbstract 
 
   This work is attempting to reconstruct the lost vision of humanity which was born in the Greek 
coast of Ionia about 2600 years ago. It is also attempting to outline the homo philosophicus 
hellenicus, which was inspired by this culture, the antithesis of current Ηomo Faber, which emerged 
in the European philosophical intelligentsia of recent years. Finally, the current widespread claim that 
modern western science attracts its origin from the ancient Greek philosophers of Ionia is 
investigated, raising the question how Greek can our modern European - Western civilisation be. 
 
  Ζusammenfassung 
 
   Die vorliegende Arbeit will den verlorenen Traum der Menschheit wiedererwecken, der vor etwa 
2600 Jahren an der Küste des kleinasiatischen Ionien entstand. Auch soll der hier entstandene homo 
hellenicus philosophicus dargestellt werden, der dem heutigen homo faber entgegensteht, welchen 
die europäische Philosophie der Neuzeit hervorbrachte.Schließlich wird die weit verbreitete 
Überzeugung untersucht, dass die moderne westliche Wissenschaft ihren Ursprung bei den ionischen 
Philosophen der Antike hat, indem die Frage gestellt wird, wie griechisch die moderne westliche 
Kultur ist.  
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ΕΛΙΑ-ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Καρτσώνη Μαρίνα 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελιά: Δώρο ζωής» σχεδιάστηκε για να γνωρίσουν οι μαθητές 
τον πολιτισμό της ελιάς και την καθοριστική παρουσία της στην καθημερινή μας ζωή. 

Είχε στόχους τη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με το δέντρο της ελιάς από 
την αρχαιότητα ως σήμερα, τη γνωριμία με τις συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς, 
αναφορά  στο λιομάζωμα, την κατανόηση της σημασίας και της διαχρονικής αξίας των καρπών της 
ελιάς και του ελαιόλαδου στη διατροφή, αναφορά της ελιάς ως σύμβολο (ειρήνης) και ως έπαθλο 
(Ολυμπιακοί Αγώνες), στην απόκτηση εμπειριών από άποψη ιστορική, μυθολογική, καλλιτεχνική, 
λαογραφική, λογοτεχνική, τη συμβολή του ελαιόλαδου, στην ιατρική επιστήμη. Αναφορικά με τους 
ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς στόχους της παρέμβασης, εστιάζει κυρίως στη δημιουργική 
έκφραση, τη θεατρική έκφραση, την ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας, στην ανάληψη και 
εναλλαγή ρόλων. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ MAYER ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ.... ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 
Κασωτάκης Χαράλαμπος 

  
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν καλύτερα μια έννοια αν έρθουν 
αντιμέτωποι με τις δυσκολίες των πρωτοπόρων που την δημιούργησαν.  
Η έννοια της ενέργειας είναι αυτή που ταλαιπώρησε περισσότερο τους φυσικούς για εκατονταετίες. 
Η εργασία αυτή περιγράφει αυτές τις δυσκολίες και τις κατακτήσεις αυτών των ανθρώπων που 
συνήθως δεν περιέχονται στα σχολικά βιβλία. 
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
«ΑΙΣΩΠΟΣ» 

 
Κάτρη Μαρία 

 
Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, 
Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και 
λειτουργικό περιβάλλον. Υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού 
με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες Web Υποβλήθηκαν  από την εκπαιδευτική κοινότητα 600 σενάρια και κατόπιν 
αξιολόγησης τα 331 χαρακτηρίστηκαν ως βέλτιστα. Ένα από αυτά είναι και το σενάριο που έχει τίτλο 
: «Μεσόγειος θάλασσα»  

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα  ιδιαίτερα φυσικά και 
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της Μεσογείου και να είναι σε θέση να συνδέουν την γεωγραφική 
θέση της Μεσογείου με την ιστορική και πολιτισμική της σημασία μέσα από ένα περιβάλλον  που 
ενισχύει  τις δεξιότητες των μαθητών και οδηγεί  στην απόκτηση γνώσεων μέσα από διαδικασίες 
που προάγουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες.  

Οι μαθητές στο περιβάλλον του  προγράμματος μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν είναι ενεργά 
προσανατολισμένοι στους εκπαιδευτικούς στόχους  και έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην 
εκμάθηση του αντικειμένου. Μαθητές σε μικρές συν-εκπαιδευόμενες ομάδες μπορούν να 
υποστηρίξουν τη μάθηση και να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματά της  με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα οι μαθητές  αποκτούν πολυ-επίπεδη γνώση στο εξεταζόμενο θέμα και, 
επιπλέον,  αξιοποιούν δημιουργικά τα εργαλεία Web2.0.Τέλος οι μαθητές αξιολογούν οι ίδιοι την 
προσπάθεια τους και εντοπίζουν ποια στρατηγική τους βοήθησε να μάθουν και ποια όχι  
 
Λέξεις κλειδιά: Πλατφόρμα Αίσωπος, σενάριο, Μεσόγειος θάλασσα, γεωγραφική θέση,  φυσικά 
χαρακτηριστικά, ιστορική σημασία.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "ΑΙΣΩΠΟΣ” 
 

Κωσταρίδης Παναγιώτης 
 

Στην εργασία μας αναφέρουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των 
σεναρίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr). 
Παρουσιάζουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της πλατφόρμας «Αίσωπος».  

Εστιάζουμε στα σενάρια των Φυσικών Επιστημών που υπάρχουν στην πλατφόρμα, δίνοντας 
έμφαση στα υποδειγματικά σενάρια της Βιολογίας  Λυκείου τα οποία εμείς  έχουμε δημιουργήσει 
και τέλος εξηγούμε πώς μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα, είτε με τα 
υπάρχοντα σενάρια είτε φτιάχνοντας τα δικά τους. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ 
 

Μαλανδράκη Κλεάνθη 
 
Η εισήγηση αποτελεί μια παρουσίαση του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου Φυσικών Κρήτης στους 
συναδέλφους Φυσικούς της Δυτικής Κρήτης, αναφέροντας τους λόγους ίδρυσής του, τους σκοπούς, 
τους στόχους του, καθώς και τις μέχρι τώρα δράσεις του.  

Πιστεύοντας ότι η ενεργός συμμετοχή μέσα από τους επιστημονικούς φορείς,  προάγει την 
επιστήμη και αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας, καλούμε τους Φυσικούς της 
Κρήτης να εγγραφούν στο Σύλλογό μας ώστε να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη των 
στόχων του. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
 

Μαραβέλια Αλεξάνδρα 
 

Γνωρίζοντας το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. «Το σόι του κυρού μου», γράφει ο Νίκος 
Καζαντζάκης στην Αναφορά στον Γκρέκο, «αποσέρνει από ένα χωριό που το λεν Βαρβάρους». Σ’ 
αυτό το χωριό, τη σημερινή Μυρτιά, δεκαπέντε χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, λειτουργεί το Μουσείο 
Νίκου Καζαντζάκη (ΜΝΚ), ένα από τα πρώτα προσωπικά μουσεία λογοτεχνών στην Ελλάδα. 
Το Μουσείο ιδρύθηκε τo 1983 από τον Γιώργο Ανεμογιάννη, σκηνογράφο-ενδυματολόγο, έναν από 
τους πρωτοπόρους του θεάτρου στην Ελλάδα. Βασικός στόχος του ήταν να διασωθεί η μνήμη του 
συγγραφέα και να προβληθεί το έργο και η σκέψη του. Το 2009, το Μουσείο ανακαινίστηκε εκ 
βάθρων αποτελώντας σήμερα παράδειγμα λογοτεχνικού μουσείου που αναδεικνύει τη ζωή και το 
έργο του μεγαλύτερου νεοέλληνα συγγραφέα. 

Στη Μόνιμη Έκθεση βρίσκονται χειρόγραφα και σημειώσεις του συγγραφέα, επιστολές, 
πρώτες εκδόσεις των έργων του, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αναμνηστικά από τα ταξίδια του, 
προσωπικά αντικείμενα, μακέτες, κοστούμια και υλικό από θεατρικές παραστάσεις έργων του, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, πορτρέτα και γλυπτά με τη μορφή του, και δεκάδες ξενόγλωσσες 
εκδόσεις έργων του. Ο επισκέπτης περιδιαβαίνει τις πέντε θεματικές ενότητες/αίθουσες του 
Μουσείου μέσα από τις οποίες ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και του  έργου 
του Κρήτα συγγραφέα.  
Το φυσικό υλικό, μαζί με ψηφιακές αναπαραγωγές, αναπτύσσεται σε πέντε θεματικές-αίθουσες: 
βιογραφικά στοιχεία, το ποίημα της Οδύσσειας, οι φίλοι και οι επιδράσεις, τα πρώιμα και τα 
θεατρικά έργα, τα μυθιστορήματα και τα ταξιδιωτικά έργα. 

Στόχος του Μουσείου Καζαντζάκη (ΜΝΚ) δεν είναι μόνο η συντήρηση και η έκθεση των 
συλλογών του, αλλά τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τον ίδιο τον επισκέπτη, να 
παρέχει μια εμπειρία που να συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Για την υλοποίηση των 
παραπάνω στόχων του, οργανώνει ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που απευθύνεται 
σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (ενήλικες, παιδιά, εφήβους και οικογένειες): εκπαιδευτικά 
προγράμματα για σχολικές ομάδες, εκπαιδευτικά πρόγραμμα για οικογένειες, εργαστήρια και 
σεμινάρια για παιδιά και ενήλικες, σεμινάρια και διαλέξεις με θέμα τη ζωή και το έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη, πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, συνεργασίες με άλλους 
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) του ΜΝΚ 
σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ηλικιακής ομάδας, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 
του χώρου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), ενώ 
επεξεργάζονται συγκεκριμένα θέματα ή τομείς της ζωής και του έργου του Κρητικού συγγραφέα. 

Αρχικός στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με την έννοια «μουσείο» (τον χώρο, το 
περιεχόμενο των συλλογών και τον κώδικα συμπεριφοράς μέσα σε αυτό) και, κυρίως, με την 
προσωπικότητα και το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μέσα από μεθόδους άτυπης 
εκπαίδευσης, τα παιδιά γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, παρατηρούν τα 
αντικείμενα, ανταλλάζουν ιδέες και απόψεις, ερευνούν και εκφράζονται ελεύθερα με τον δικό τους 
μοναδικό τρόπο. Το ΤΕΠ του ΜΝΚ έχει ως αποστολή να μετατρέψει την επίσκεψη στο Μουσείο σε 
μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών, 
καλλιεργώντας μια θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό. 
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«Βιοποικιλότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός στη Μεσόγειο» 

Δρ. Θ. Α. Μαρδίρης1 & Μ. Γρηγορίου M.Sc.2 

1. Βιολόγος, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΚΠΕ Καστοριάς,  
2. Βιολόγος, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Λειτουργίας ΚΠΕ Καστοριάς  

email: thmardiris@gmail.com, magdalene@sch.gr 
 

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής στη Γη και η «σκιά» της στο χώρο και στο χρόνο. Η 
οικονομική, η πολιτισμική, η αισθητική και η επιστημονική αξία της βιοποικιλότητας είναι μοναδική 
και ανεκτίμητη. 
Στην ενασχόλησή μας με τη βιοποικιλότητα αναγνωρίζουμε τέσσερα επίπεδα: τη γενετική 
ποικιλότητα, την ποικιλότητα ειδών, την ποικιλότητα οικοτόπων και την πολιτισμική ποικιλότητα. 
Η συσχέτιση ανάμεσα στη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό  και τον τουρισμό είναι άμεση, δεδομένου 
ότι: 
Α) Οι φυσικοί πόροι, έμβιοι και άβιοι, διαμορφώνουν την πολιτισμική ποικιλότητα των ανθρώπινων 
κοινωνιών, αλλά και διαμορφώνονται από αυτήν καθορίζοντας τη διαχρονική τους εξέλιξη. Ενώ, οι 
επιστήμες και οι τέχνες εμπνέονται από την ποικιλία της φύσης και αξιοποιούν την υλική της 
υπόσταση. Τα φυτά, τα ζώα, τα τοπία «συμμετέχουν» στις παραδόσεις μας, στην ποίηση, στη 
μουσική, στους θρύλους, στις θρησκευτικές τελετουργίες, στις διακοσμητικές πρακτικές, στις 
γιορτές κλπ. Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων κοινωνιών, η πολιτισμική τους 
ταυτότητα, μπορούν να θεωρηθούν ως «απαντήσεις» σε προβλήματα επιβίωσης, ως εκούσιες 
προσαρμογές των ανθρώπινων πληθυσμών στο εκάστοτε περιβάλλον τους και στις εξελικτικές του 
αλλαγές. 
Β) Ο τουρισμός είναι  μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες παγκόσμια και αποτέλεσε 
ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά φαινόμενα του 20ου 
αιώνα, ενώ συνιστά μία ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την οικονομική αξιοποίηση των 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών, του φυσικού περιβάλλοντος και άλλων μοναδικών χαρακτηριστικών 
κάθε χώρας. Από περιβαλλοντική άποψη ο τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την 
προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, αλλά και ως απειλή. 
 
Τον Μάιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα στρατηγική με στόχο την ανάσχεση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση του καθεστώτος των ευρωπαϊκών ειδών, 
οικοτόπων, οικοσυστημάτων και υπηρεσιών τους για την επόμενη δεκαετία.  
Η χώρα μας είναι μια από τις περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία η διατήρησή της τόσο για εθνικούς λόγους (ήδη βρίσκεται σε ισχύ η Εθνική Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα), όσο και στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών της.  
Οι κίνδυνοι που απειλούν τη βιοποικιλότητα σχετίζονται σχεδόν με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, 
κάποιες φορές όμως οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μπορεί να αποδειχθούν και ωφέλιμες για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην προσέγγιση μας γίνεται αναφορά στη διαχείριση της 
σύγχρονης βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της αειφορίας, εστιάζοντας κυρίως στις εφαρμοζόμενες 
πρακτικές στον πολιτισμό και στον τουρισμό. 
Στόχος ο εντοπισμός – παρουσίαση κατευθύνσεων που μπορούν να είναι αποδοτικές στο πλαίσιο 
υλοποίησης αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή/και 
προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης.  
Τόσο στην εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, όσο και στις διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες 
τονίζεται ότι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν ώστε η 
αξία της βιοποικιλότητας και η ανάγκη προστασίας της να γίνουν κτήμα των πολιτών και να 
οδηγήσουν στην υιοθέτηση περισσότερο βιώσιμων (αειφορικών) πρακτικών σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Νεράντζης Νικόλαος   

Η διερευνητική μάθηση ορίζεται ως μία σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης 

προβλημάτων, σχεδιασμού πειραμάτων, αναζήτησης πληροφοριών, διατύπωσης υποθέσεων και 

επιστημονικών ερωτήσεων, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και (αντι)παράθεσης επιχειρημάτων 

κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία τέσσερα (4) έτη, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν καινοτόμες 

(και διακεκριμμένες) διδακτικές προτάσεις που αφορούν μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ή/και αναπηρία.  

Ο πρώτος πυλώνας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι 

οποίες θα από τη μία θα διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης και αφετέρου να τους παρέχει 

τις απαραίτητες εμπειρίες για τη ζωή. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά δίκτυα και 

online κοινότητες, όπως το ODS (http://opendiscoveryspace.eu/), το iSe (http://www.inspiring-

science-education.net/), το GoLab (http://www.golabz.eu/) και το UDLnet (http://www.udlnet-

project.eu/), σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικών, σε εργαστήρια και θερινά σχολεία.  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν στόχους σε μια προσπάθεια για μια εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς και ένα σχολείο για όλους. 

 

Λέξεις κλειδιά: φυσική, ειδική αγωγή, διερευνητική μάθηση 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Παναγιωτίδου Ευδοξία 

 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων 

και γονέων/κηδεμόνων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Το εν λόγω 

πρωτόκολλο έχει προκύψει μέσα από τρείς δρόμους: α) από βιωματικό εργαστήριο με θέμα τη 

διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη, όπου συμμετείχαν ομάδες 

εκπαιδευτικών και μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν καλές και αποτελεσματικές πρακτικές στην 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία, β) από την εμπειρία στην υποστήριξη γονέων/κηδεμόνων και 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ΚΕΔΔΥ, όπου αναδεικνύονται οι ανάγκες τους καθώς και γ) από 

διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες στο υπό συζήτηση πεδίο.  

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο έχει δοκιμαστεί στην καθημερινή πρακτική (λ.χ. από τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο ανωτέρω βιωματικό εργαστήριο) με θετικά και ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Βασικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι να ορίσει το αρχικό πλαίσιο συνεργασίας 

μεταξύ των διδασκόντων και των γονέων/κηδεμόνων μαθητών (όχι μόνο) με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία, οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα γονέων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά.  

Μόνο μέσα από την κατανόηση του προσωπικού βιώματος των εν λόγω γονέων/κηδεμόνων 

μπορούν να μπουν τα θεμέλια μιας εποικοδομητικής σχέσης και αποδοτικής συνεργασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: συνεργασία. γονείς/κηδεμόνες, ειδική αγωγή 
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Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

Περάκη Βασιλική 

 

Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά δεδομένα – Η Βιολογία 

στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η Εκπαίδευση ως μοχλός διαμόρφωσης του Πολίτη που θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη της κοινωνίας.Τι μπορεί να γίνει  ‘’πράξη’’ στο σημερινό σχολείο; - Η ιδέα των 

‘’Δραστηριοτήτων Μικρής Διάρκειας’’ και του ‘’Εργαστηρίου Δημιουργικής - Διερευνητικής 

Μάθησης’’.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Εννέα και … πολλοί ακόμη λόγοι για τη διδασκαλία θεμάτων Βιολογίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Πλαίσιο ‘’Διαθεματικής Προσέγγισης’’ του θέματος ‘’Ανοχή της Διαφορετικότητας’’. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Παραδείγματα ‘’Δραστηριοτήτων Μικρής Διάρκειας’’ από τα Προγράμματα 

Σπουδών Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι, το πέρασμα της διδασκαλίας της Βιολογίας και όχι μόνο, 

από το ‘’πόσες λέξεις ξέχασες’’, στο ‘’τι κατάλαβες’’, η προώθηση μαθητοκεντρικών διδακτικών 

προσεγγίσεων που αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή καθώς και της κάθε σχολικής 

τάξης, η εξασφάλιση ενός περισσότερο ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη 

βιωματική μάθηση, την ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και στον 

σχεδιασμό της πορείας για την προσωπική τους μάθηση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 

τη μεγαλύτερη εξατομίκευση της διδασκαλίας, θα μπορούσε να μας κάνει να ελπίζουμε για τον 

Πολίτη που θα πάει την κοινωνία μας πιο μπροστά.  

Θα πρέπει δηλαδή να περάσουμε σ’ αυτό που λέμε Διερευνητική – Δημιουργική Μάθηση.  

Σ’ αυτό μπορεί να συμβάλει το ‘’Εργαστήριο Διερευνητικής – Δημιουργικής Μάθησης’’ που μπορεί, 

εκτός των άλλων, να λειτουργήσει ως ‘’Τράπεζα Κουλτούρας και Υλικού’’ αρχικά για τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στην πορεία για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Για να ξεκινήσει όμως αυτό, χρειάζεται αφενός να πειστούν οι εκπαιδευτικοί για τη 

αναγκαιότητα και χρησιμότητα τέτοιου είδους διαδικασιών και αφετέρου ότι θα έχουν μια συνεχή 

στήριξη σε όλα τα στάδια της προσπάθειάς τους, από ανθρώπους που τους εμπιστεύονται και σε 

ό,τι αφορά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους 

για συνεχή στήριξη της προσπάθειάς τους. Και αυτοί, βασικά, είναι οι Σχολικοί τους Σύμβουλοι. 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 
 

Ταξίδης Στάθης 
 
Η εισήγηση εξετάζει αδρομερώς, με επιστημονικό ωστόσο τρόπο, το θέμα της εκπαίδευσης 

των Ελλήνων στον Πόντο διαχρονικά, εστιάζοντας στην τελευταία ενεννηκονταετία  της παρουσίας 
των Ελλήνων εκεί (1833 - 1922). Για να γίνει όμως το θέμα απολύτως κατανοητό από τους ακροατές 
– αναγνώστες, κρίθηκε σκόπιμο και επιβεβλημένο να παρατεθούν και γεωγραφικά, κοινωνικά, 
ιστορικά στοιχεία για την περιοχή.  

Η παρουσίαση της περιόδου 1833 - 1923 καταγράφει διεξοδικά τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου και περιγράφει τα στάδια και 
τις φάσεις ανάπτυξης, τις διαδικασίες για την ίδρυση των σχολείων, θέματα που αφορούσαν την 
εποπτεία των σχολείων, την χρηματοδότησή τους, τη συντήρηση, την αρχιτεκτονική και τη 
λειτουργικότητά τους, τα είδη των σχολείων που καλύπτουν τις ανάγκες των αστικών και των 
αγροτικών περιοχών, θέματα που αφορούσαν το επίπεδο, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, τη 
μισθοδοσία και την πρόνοια της συντήρησης των εκπαιδευτικών που δίδασκαν στα σχολεία του 
Πόντου, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια, τα ξένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη συμβολή της Εκκλησίας και των ιεραρχών αλλά και των 
«πεφωτισμένων» δασκάλων. 
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ΦΕΓΓΑΡΙ ΟΡΘΙΟ, ΞΑΠΛΩΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 
 

Τουμπανιάρης Παναγιώτης 
 

Τι ρυθμίζει την θέση του μηνίσκου της Σελήνης στον ορίζοντα; Με ποια αστρονομικά μεγέθη 
συνδέεται; Διαθεματική εργασία με αφορμή την παράγραφο 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της 
ταχύτητας», του βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου.  

Το διδακτικό σενάριο  στηρίζεται  στην ανακαλυπτική θεωρία μάθησης  με την χρήση του 
αστρονομικού λογισμικού Das Planetarium. Εξετάζεται η  λαϊκή πεποίθηση  ότι  το ξαπλωτό φεγγάρι 
δηλώνει αέρα και τρικυμία, ενώ το όρθιο έλλειψη ανέμων. Μετά την εξήγηση ορισμένων 
αστρονομικών όρων που σχετίζονται με το παρατηρούμενο φαινόμενο, γίνεται μια παρουσίαση των 
λειτουργιών του αστρονομικού λογισμικού.   

Ακολουθούν φύλλα εργασίας που βοηθούν στην κατανόηση του φαινομένου  και το 
σενάριο τελειώνει με  την συζήτηση-ανάδραση και τα συμπεράσματα των μαθητών. 
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Η ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ BOURDIEU ΓΙΑ  
“ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ” ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 
Τριανταφύλλου Σοφία 

 
       Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η συμβολική διασύνδεση της  Διάθλασης του Φωτός στην 
Φυσική με αυτή στην Εκπαίδευση, μέσω του προσδιορισμού του φαινομένου όπως αυτό ισχύει στις 
Φυσικές Επιστήμες, καθώς και της συσχέτισής του με την πολύσημη  θεώρηση του ‘Κοινωνικού 
Κεφαλαίου’ του Pierre Bourdieu, όπως αυτή (η θεώρηση) αποτυπώνεται στην κλιμακούμενη οπτική 
του φιλόσοφου-κοινωνιολόγου και ‘νομιμοποιείται’ στην σχολική Παιδεία.   
       Σε σχέση με τη  Διάθλαση, αναδύεται επίσης το φαινόμενο του Διασκεδασμού του Φωτός που 
εμπλέκεται απρόσκοπτα με τις παρεισδύουσες στην σχολική παιδεία συνιστώσες, - ‘έξεις’,  ‘πεδίο’ 
και ‘πολιτισμικό’, ‘γλωσσικό’ και ‘συμβολικό’ κεφάλαιο - του  P. Bourdieu, προσδιορίζοντας 
καταλυτικά μέσω αυτών (των συνιστωσών), την υφή και την ποιότητα διάχυσης του Φωτός στην 
Εκπαίδευση.  
       Η οπτικοακουστική προσέγγιση διευρύνει το πεδίο καταγραφής των ανωτέρω στη διάρκεια  της  
εισήγησης, διαμορφώνοντας  προτάσεις    και     εστιάζοντας   στην  ευαγή   διαχείριση-αποτίμηση  
των  θέσεων   του   σημαίνοντα      στοχαστή,  ως προς την αναστροφή οιασδήποτε κοινωνικής 
ανισότητας-‘το(-α-)ξικότητας’ στην Εκπαίδευση, σε πορεία αγωγής Αξιών,  προκειμένου να αποβεί 
δραστικά εφικτή, η ευκταία ‘παιδευτική’ αναδιάρθρωση του σχολικού ‘πράττειν’ και ΄γίγνεσθαι’.  
 
Λέξεις κλειδιά:  Διάθλαση, Φως, Κεφάλαιο, Εκπαίδευση, Παιδεία 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 

Φανουράκη Ελευθερία 
 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια διδακτική παρέμβαση στη Βιολογία Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη Γ΄ τάξη Λυκείου στη 
Βιολογία Γενικής παιδείας, όπου διδάσκεται επίσης η Φυσική επιλογή. Με τη μέθοδο της 
διερεύνησης, μέσω του καταιγισμού ιδεών, της πειραματικής διαδικασίας, της χρήσης 
προσομοιώσεων, βίντεο και της μεθόδου επίλυσης προβλήματος, επιδιώκεται να επιτευχθούν οι 
διδακτικοί στόχοι, που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη των παρανοήσεων των μαθητών και την 
οικοδόμηση της γνώσης της λειτουργίας της Φυσικής Επιλογής.  

Έννοιες όπως η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων (διαθέσιμοι πόροι), ο 
ανταγωνισμός και η επιβίωση των πιο ταιριαστών γενετικά ατόμων είναι εύκολα κατανοητές αλλά 
αντιμετωπίζονται αποσπασματικά στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο σχολείο. Η 
τυχαιότητα στην κληρονόμηση των γονιδίων από τους γονείς και η γενετική ποικιλότητα λόγω 
μεταλλαγών, πολύ συχνά συνδέονται αποκλειστικά με επιβλαβής συνέπειες.  

Η δράση της φυσικής επιλογής στα κληρονομικά χαρακτηριστικά είναι ο κύριος μηχανισμός 
της εξέλιξης. Ούτε η αχρηστία ενός οργάνου ούτε η ανάγκη για ένα χαρακτηριστικό προσδιορίζει τη 
γενετική δομή ενός οργανισμού. Ο πληθυσμός σταδιακά γίνεται καλύτερα προσαρμοσμένος στο 
περιβάλλον, μέσω της διάδοσης των πιο ταιριαστών ατόμων (προσαρμογή). Η Φυσική επιλογή δεν 
είναι μία παντοδύναμη ισχύ, που ωθεί τους οργανισμούς συνεχώς στην πρόοδο ή στην τελειότητα. 
Η Φυσική επιλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία τυχαίες εξελικτικές αλλαγές επιλέγονται από 
τη φύση με ένα σταθερό, οργανωμένο, μη τυχαίο τρόπο και κατευθύνεται-καθορίζεται από τα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.  

Το μοντέλο προσομοίωσης της Φυσικής επιλογής που προτείνεται ως πειραματική 
διαδικασία, έχει δοκιμαστεί σε ομάδα εκπαιδευτικών στα πλαίσια της επιμόρφωσης στο 1ο ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου, με πολύ καλά αποτελέσματα.  
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ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
CHAIN REACTION 

 
Φουσκάκη Μαρία, Χανιωτάκης Νίκος, Κατσαμποξάκη Καλλιόπη 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Chain Reaction (2013-2016) σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Κρήτης. To 
πρόγραμμα έχει στόχο τη διάδοση της διερευνητικής μεθόδου στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών στην Ευρώπη.  

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους επιστημόνων - ερευνητών οι οποίοι καλούνται να 
απαντήσουν σε κοινωνικά προβλήματα και να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι σε ζητήματα 
της πραγματικής ζωής. Τους παρέχεται ένα θέμα- σενάριο έρευνας και μέσω της πραγματοποίησης 
«μικρών ερευνών» εξασκούνται στην επιστημονική διαδικασία (διατύπωση ερωτημάτων και 
υποθέσεων, σχεδιασμός και πραγματοποίηση πειραμάτων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων. Τελικά οι μαθητές καλούνται να 
επικοινωνήσουν την όλη διαδικασία παρουσιάζοντας την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας 
σε ένα μαθητικό συνέδριο που οργανώνεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.  

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους πριν από την εφαρμογή του έργου, εξοικειώνονται 
με πειραματικές διατάξεις και το γνωστικό αντικείμενο κάθε σεναρίου έρευνας, παρακολουθούν 
προσομοιώσεις από καθηγητές που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, λαμβάνουν 
συμπληρωματικό υλικό και καθοδήγηση και επικεντρώνονται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
απαραίτητων για τον ερευνητή, καθώς και το πώς να αποφευχθεί η λογοκλοπή, πώς να 
αξιολογούνται οι πηγές και ποια είναι σημασία του λάθους στην επιστημονική έρευνα.  

Συνολικά, το έργο κρίνεται επιτυχές, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την αξία της 
προσέγγισης, τονίζοντας ότι η εμπειρία είναι το κλειδί. Επίσης σημαντικό ποσοστό μαθητών 
ανεξαρτήτως φύλου έδειξε αξιοσημείωτη προτίμηση προς μια επιστημονική σταδιοδρομία.  

Η εργασία αυτή έχει χρηματοδοτηθεί από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Έργο “Chain Reaction”, Αρ. Συμβολαίου 321278). 

  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
«Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης, Χαρτογραφώντας το Άγνωστο-θέτοντας 
διεπιστημονικά τα ερωτήματα στη διδασκαλία», Δυτική Κρήτη 4-8 Δεκεμβρίου 2015 

 
50 

 

 

ΤΟ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ" ΤΟ ΆΓΝΩΣΤΟ 

 
Χέλμη Αναστασία 

 
«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γεν. 1,1) γράφει ο Μωυσής στο βιβλίο 

της Γενέσεως για να περιγράψει την εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου. Αιτία αυτής της 
δημιουργίας είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Όλη η πορεία της δημιουργίας κατά τη 
βιβλική διήγηση έγινε διαδοχικά σε έξι μέρες, τις οποίες ο Μ. Βασίλειος στην «Εξαήμερο», θεωρεί 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι στο οποίο καταλήγει και η επιστήμη της γεωλογίας σήμερα.  

Πολλοί φιλόσοφοι, ήδη από την αρχαιότητα δοκίμασαν να εξηγήσουν τη δημιουργία του 
κόσμου. Οι επιστημονικές θεωρίες άλλαξαν, καθώς συχνά αμφισβητήθηκε η ορθότητά τους και 
κάθε νέα θεωρία αντικαθιστούσε την προηγούμενη. Πέρασαν βέβαια πολλοί αιώνες για να 
φτάσουμε στη γνώση του σήμερα αλλά οι επιστήμονες ποτέ δεν σταμάτησαν να ερευνούν.   

Σήμερα, η διαμάχη ή καλύτερα η αρχική αντιπαλότητα ανάμεσα στη Θεολογία - την 
επιστημονική όψη της θρησκείας - και την επιστήμη, έχει πια ξεπεραστεί ακριβώς επειδή  άλλοι 
είναι οι σκοποί της επιστήμης και άλλοι της Θεολογίας. Αυτό εύστοχα επισημαίνει η ελληνίδα 
ανθρωπολόγος  Κατερίνα Χαρβάτη αναφέροντας ότι: «H επιστήμη και η θρησκεία δεν έρχονται σε 
σύγκρουση, γιατί δίνουν απάντηση σε διαφορετικά ερωτήματα: «H επιστήμη απαντά στο πώς, και η 
θρησκεία στο γιατί», η επιστήμη ασχολείται με το  πότε και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος ενώ η 
θεολογία εστιάζει στο ποιος και γιατί, δημιούργησε τον κόσμο. 

H γνώση του κόσμου, είναι γνώση που αποκτάται  με την επιστημονική έρευνα. Η Θεολογία 
όμως ασχολείται με τον Δημιουργό, τον κτίστη του σύμπαντος. Έτσι, το κείμενο της Γενέσεως για τη 
δημιουργία του κόσμου είναι έργο των θεοπνεύστων συγγραφέων και όχι των επιστημόνων. Δεν 
περιέχει μύθους ή ιστορικά  γεγονότα αλλά υπαρξιακές αλήθειες για τον άνθρωπο. 

Σήμερα, η Μεσόγειος, από θάλασσα πολιτισμού, αδελφοσύνης και φιλίας των λαών έγινε 
υγρός τάφος για τους πρόσφυγες του πολέμου που ξεριζώθηκαν βίαια από την πατρίδα τους και 
χώρος εναπόθεσης χημικών σκουπιδιών των πολεμοχαρών ιθυνόντων του πλανήτη.  

Είναι σαφές ότι απομακρυνθήκαμε αρκετά από το νόημα του βιβλικού χωρίου που 
επισημαίνει τη θέση και το διαχειριστικό ρόλο του ανθρώπου στη Γη: «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ 
φυλάσσειν.  (Γεν. 2,15) 
 
 

  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
«Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης, Χαρτογραφώντας το Άγνωστο-θέτοντας 
διεπιστημονικά τα ερωτήματα στη διδασκαλία», Δυτική Κρήτη 4-8 Δεκεμβρίου 2015 

 
51 

 

 

Ιστότοποι Συνδιοργανωτών και Συνέδρων 
 

2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου http://2ekfe.ira.sch.gr  

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνου Κρήτης http://dide.reth.sch.gr/  

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων Κρήτης http://didechan.blogspot.gr/  

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης http://www.stepc.gr/  

Ίδρυμα Τεχνολογίας & έρευνας (ΙΤΕ)  http://www.forth.gr/  

Καλαθάκη Μαρία http://kalathakimaria.org/    

Μουσείο Σχολικής Ζωής Χανίων  http://www.chania.gr/city/mouseia-msz  

Μουσείο Ν Καζαντζάκη www.kazantzaki.gr www.facebook.com/kazantzakis.museum  

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης http://www.oac.gr/  

Περιφέρεια Κρήτης http://www.crete.gov.gr/  

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης http://kritis.pde.sch.gr/  

Σύλλογος Φυσικών Κρήτης : http://www.sfkritis.gr/  

Τζωρτζάκης Ιωάννης: http://projectkriti.weebly.com  , http://geopliroforiki.weebly.com  , 

http://texnoschool.pbworks.com  

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος www.aegean.gr/geography  
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Φωτογραφίες από το Συνέδριο 
Δώρα προς τους Συνέδρους από τους μαθητές και τη δασκάλα τους Αρβανιτάκη Μαρία του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 
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Δώρα από την οικογένεια της Περάκη Βασιλικής 
προς τους Συνέδρους: Κεραλοιφές                                Δώρα στους Συνέδρους από την  
                                                                                                 Αναπτυξιακή Ηρακλείου 

 

 

 

 

 

 

 

Δώρα από τους μαθητές και την καθηγήτριά τους  

Παντελάκη Ελευθερία του Γυμνασίου Αρχανών            Δώρα στους Συνέδρους από τον  

                                                                                      καθηγητή Θοδωρή Παράσχου: Κεραλοιφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώρα Σαπούνια Ελαιολάδου από τους  

μαθητές και τη δασκάλα του Δημοτικού  

Σχολείου Κουνάβων και από τους μαθητές  

και το Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων 
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Videos από το Συνέδριο 
Στο Μουσείο Σχολικής Ζωής Νεροκούρου Χανίων. Δημιουργός Εύα Κροκίδη 
https://youtu.be/SgFD0d3klBM  
 
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΚΥΔΩΝ TV στο 40.50 λεπτό το αφιέρωμα για το Συνέδριο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗ 
http://kydon.gr/index.php?ID=deltia&Rec_ID=25443   
 
  

https://youtu.be/SgFD0d3klBM
http://kydon.gr/index.php?ID=deltia&Rec_ID=25443
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Σύνδεσμος: https://form.jotformeu.com/60665311579359 
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