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«Mission… possible»: Η Χορωδία στο δημοτικό σχολείο 

Τεχνικές διαχείρισης της σχολικής χορωδίας, στην πράξη 

Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου Μουσικής ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χορωδία αποτελεί βασικό παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού 
Μουσικής μέσα από το οποίο οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και σημαντικές 
δεξιότητες. Επιπλέον οι μαθητές χτίζουν την προσωπικότητά τους, την 
αυτοπεποίθησή τους και συχνά ανακαλύπτουν πτυχές και ικανότητες που διαθέτουν 
οι οποίες παραμένουν αδρανείς. Από την άλλη η σχολική χορωδία αποτελεί μέσω 
προβολής της χολικής μονάδας προς την κοινότητα. Εν τούτοις, πολύ συχνά η 
διαχείριση αυτού του παιδαγωγικού «εργαλείου» δημιουργεί  τοξικό έως εκρηκτικό 
περιβάλλον στη σχολική κοινότητα με βασικά θύματα τους εκπαιδευτικούς 
μουσικής ή/και τους μαθητές. Αντιλήψεις, παρερμηνείες, προσωπικές θεωρίες, 
άγνοια αλλά και το ασαφές πλαίσιο αποτελούν τα κύρια αίτια της δημιουργίας 
αρνητικού περιβάλλοντος, γεμάτο γκρίνιες, δάκρυα, διάσπαση σχέσεων, 
ματαιώσεις, έως και προβλήματα υγείας… 
Στο εργαστήριο (workshop) που θα υλοποιηθεί για 15 το πολύ συμμετέχοντες, θα 
παρουσιαστούν βιωματικά, τα βήματα που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός 
μουσικής ώστε να θεμελιώσει το χορωδιακό «οικοδόμημα», οι τεχνικές διαχείρισης 
του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού (σύλλογος διδασκόντων, μαθητές, 
γονείς) και οι απαραίτητες παιδαγωγικές και «μουσικές» ενέργειες επί της ουσίας 
του μαθήματος της μουσικής. 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το workshop απευθύνεται πρωτίστως σε 
εκπαιδευτικούς μουσικής Α/βαθμιας εκπαίδευσης και δευτερευόντως σε 
εκπαιδευτικούς μουσικής Β/βαθμιας εκπαίδευσης 

 

 Πρακτικές εφαρμογές της τέχνης στη διδασκαλία της Ιλιάδας 

Αθηνά – Ιωάννα Λειβαδάρα 

Σκοπός του εργαστηρίου με τίτλο «Πρακτικές εφαρμογές της τέχνης στη διδασκαλία 

της Ιλιάδας» - όπως γίνεται αντιληπτό και από τον τίτλο- αποτελεί η υλοποίηση 



συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ιλιάδας. Οι 

δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να εντάξουν τους μαθητές με ένα 

δημιουργικό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης δίνοντας τους παράλληλα τη 

δυνατότητα πολύπλευρης ανάπτυξης. Άλλωστε, «σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα 

σχετικά με τα γενικότερα οφέλη που αποδίδονται στην τέχνη, ο αισθητικός – 

καλλιτεχνικός παράγοντας στη διδασκαλία δε βελτιώνει μόνο τις μετρήσιμες 

γλωσσικές επιδόσεις των παιδιών, αλλά συμβάλλει γενικότερα στη δημιουργία 

εποικοδομητικών μαθησιακών γλωσσικών περιβαλλόντων( Catterall, Chapleau, & 

Iwanaga, 1992, Hansen & Bernstorf, 2002, Johnson, 2007)»(Σωτηροπούλου – 

Ζορμπαλά, 2009, σελ.289). 

Στη βάση αυτή,  μέσα από το συγκεκριμένο εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία της μάθησης από τη μεριά του 

μαθητή ώστε να βιώσουν οι ίδιοι τα συναισθήματα που δημιουργούνται όταν η 

τέχνη ζωντανεύει στην τάξη και παράλληλα να κατανοήσουν ότι η χρήση της στα 

πλαίσια του σχολικού μαθήματος δεν είναι ανέφικτη. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ    ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Χρυσοβαλάντου - Μαρία Καλοκύρη 

 
Το κινούμενο σχέδιο το αναγνωρίζουμε κυρίως από τα τηλεοπτικά προγράμματα 
που αρχικά δημιουργήθηκαν για την διασκέδαση του κοινού . Με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας ακολούθησε και η εξέλιξη του κινουμένου σχεδίου ενσωματώνοντας 
την τεχνολογία στη διαδικασία δημιουργίας του. Υπάρχουν κινούμενα σχέδια τα 
οποία διαμορφώνονται εξ’ ολοκλήρου ψηφιακά και άλλα που έχουν παραμείνει με 
χειροποίητο σχεδιασμό ,ακόμη και κατασκευαστικές μεθόδους με διάφορα 
υλικά(π.χ. πλαστελίνη-σύρμα-χαρτόνια),για την υλοποίηση των σκηνικών και 
χαρακτήρων . Στο τελικό βήμα ολοκληρώνουν την επεξεργασία του έργου με 
τεχνολογικό και ψηφιακό εξοπλισμό (εργαλεία-εφαρμογές) . 

Στο εργαστήριο κινουμένουσχεδίου θα δούμε πως το δημιούργημά μας 

(ψηφιακό σχέδιο), μπορεί να αποκτήσει κίνηση. Θα μπούμε στη διαδικασία να 

παράγουμε σε σύντομο χρόνο ένα απλό παράδειγμα κινούμενης εικόνας , 

χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές tablet και γραφίδες. Το έργο μας θα είναι 

απλό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση σε χρήση ηλεκτρονικών συσκευών η 

σχέδιο. 

Το κινούμενο σχέδιο μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σε διδασκαλία μαθημάτων, 

αλλά και σε οτιδήποτε άλλο επιθυμούμε να παρουσιάσουμε η να μοιραστούμε. 

 

 



 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΜΙΑΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΒΡΗΚΑΤΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΑ 

ΡΩΤΗΣΕΤΕ 

 

Κανέλλος Γιάννης ,Καλουδιώτη Μαρία, Παπαδοπούλου Μυρτώ,  Αλεξάκης 

Βαγγέλης, Σχινάς Περικλής 

Μια θεατρική παράσταση είναι ένα πολυεπίπεδο συλλογικό δημιούργημα 

των συντελεστών της. Μέσα σε αυτούς διακρίνουμε το συγγραφέα του θεατρικού 

κειμένου, την   σκηνοθεσία, τη χορογραφία, τα σκηνικά και τα κοστούμια, τη 

μουσική επένδυση, ακόμη και την τεχνική υποστήριξη.  Το φάσμα επομένως των 

απαιτούμενων συνεισφορών για μια παράσταση επί σκηνής είναι ευρύ. Η 

ιδιαιτερότητα που διακρίνει μια παράσταση  ενός Καλλιτεχνικού Σχολείου  είναι ότι, 

η όλη διαδικασία της προετοιμασίας της καθώς και η ίδια η παράσταση, αποτελούν 

διαδικασία μάθησης. Η δε μάθηση απαιτεί πειθαρχία, κόπο και χρόνο. Αφενός το 

θεατρικό κείμενο οφείλει να προκαλεί το ενδιαφέρον  των θεατών. Από την άλλη 

πλευρά το όποιο κείμενο πρέπει να εκφέρεται σωστά  και με ακρίβεια για να 

προαχθεί το γλωσσικό αίσθημα συντελεστών και θεατών, ώστε να αγγίζει τον 

ψυχικό τους κόσμο. Η σωστή εκφορά του λόγου δεν είναι απαραίτητα και ερμηνεία. 

Ανάλογες και πολύ σημαντικές υπηρεσίες προσφέρουν  η χορογραφία , η μουσική, 

τα σκηνικά και κοστούμια ώστε να συγκροτούν ένα άθροισμα μεγαλύτερο από τα 

μέρη που το αποκαλούμε ατμόσφαιρα μιας παράστασης.  

 Στο προτεινόμενο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με αυτές τις πλευρές  

χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από το θεατρικό διάλογο με τίτλο «Ο χαμένος 

διάλογος του Πλάτωνα» που έγραψε ο Γιάννης Κανέλλος. Όσοι συμμετέχουν  θα 

κληθούν να υποβάλλουν τις δικές προτάσεις σε όποιο επίπεδο επιθυμούν. Το 

εργαστήριο θα κλείσει με συζήτηση συμπεράσματα. 

 

 

 

 



Η θεατρική γραφή μέσα από τη θέαση ζωγραφικών έργων 

 

Παρασκευή Κούτσικου  Θεατροπαιδαγωγός 

 

Στην παρούσα εργαστηριακή εισήγηση θα διερευνηθεί η διακαλλιτεχνική σύναψη 
των τεχνών του θεάτρου και της ζωγραφικής με στόχο την ομαδική παραγωγή 
θεατρικού γραπτού λόγου. Με οδηγό δέκα επιλεγμένους  και εύκολα 
προσεγγίσιμους πίνακες της αναπαραστατικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, η ομάδα 
χωρισμένη σε υποομάδες των δύο ή των τριών ατόμων, θα κληθεί να πλάσει 
δυνητικούς κόσμους απαρτιζόμενους από χαρακτήρες, πλοκή και θεατρική δράση, 
με βάση συγκεκριμένες συνθήκες και τυχαία ζεύγη πινάκων που θα δοθούν. Η 
θεατρική τέχνη, η οποία εκτιμάται συνολικά ως η ομαδική τέχνη όλων των τεχνών, 
στηρίζεται στη συνεργασία των μελών της, το διάλογο και την έκθεση στο κοινό. 
Επομένως, οι αυτοτελείς συγγραφικές θεατρικές σκηνές που θα δημιουργηθούν 
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα ολοκληρωθούν με την 
παρουσίαση/αναπαράστασή τους μεταξύ των ομάδων. Οι ρόλοι των θεατρικών 
συγγραφέων και των θεατών εναλλάσσονται, τη στιγμή που οι τέχνες συνομιλούν. 

 

Δημιουργική Γραφή, από τη σύλληψη στην πράξη: 

Έννοια και ταυτότητες της Δημιουργικής Γραφής - 

Παραγωγή ταινίας 

Εισηγητής, Ζαχαρίας Κατσακός 

 

Περίληψη 

Στο εργαστήριο αυτό επιχειρείται ένας συσχετισμός της Δημιουργικής γραφής με τις 
τέχνες (εφαρμοσμένες ή όχι). Τούτο γίνεται για να αναδειχθεί η συμβολή της σχέσης 
αυτής ως προς τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά σημαίνοντα και χαρακτηριστικά 
της.  

Ειδικότερα, προσεγγίζεται η έννοια Δημιουργική γραφή, οι μορφές της στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στη 
διδακτική πράξη μέσω ομόλογων προτάσεων, τις οποίες είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιήσει, να αναπαράγει και να διαφοροποιήσει ο εκπαιδευτικός στο 
μάθημα.  

Για την πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση των πληροφοριών αυτών από 
τους συναδέλφους που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο, κατατίθεται, τέλος, 



πρόταση εφαρμογής των προηγουμένων, με τελικό στόχο τον τρόπο μέσα από τον 
οποίο είναι δυνατόν να παραχθεί για διδακτικούς λόγους μία ταινία, αρχής 
γενομένης από τη σύλληψη της ιδέας, τα ειδικότερα στάδια μελέτης και έρευνας, η 
επιλογή του υλικού (μουσική, εικόνα κ.ά.), η επεξεργασία του (μοντάζ, χρώμα κ.ά.), 
η τελική του διαμόρφωση και η παραγωγή της.  

 

«Είμαι ένας χορευτής» (ντοκιμαντέρ): Πώς η τέχνη γίνεται 

ένας δημιουργικός τόπος συλλογικής συνεύρεσης ατόμων με 

και χωρίς αναπηρία 

 

Μάριος Α. Πουρκός  

Ph.D., Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών 

της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

 

Συνήθως, όταν μας τίθεται το ζήτημα για τις σχέσεις αναπηρίας και τεχνών, 
σκεφτόμαστε για την πρόσβαση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε στα άτομα με 
αναπηρία προκειμένου να παρακολουθήσουν μια μορφή τέχνης (μουσική συναυλία, 
θεατρική παράσταση, κ.ά.). Σπάνια θα σκεφτούμε για την κοινωνική δυνατότητα ή 
χώρο που μπορούμε να αναπτύξουμε ή να δημιουργήσουμε ώστε ένα άτομο με 
αναπηρία, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα του δέρματος, τις σωματικές ή 
νοητικές ανισότητες, τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς κτλ., να μπορεί να 
εκφράσει το καλλιτεχνικό του ταλέντο σε ακροατές ή θεατές ή ακόμη να μπορεί να 
συμμετάσχει ενεργά, δημιουργικά και ισότιμα με τους άλλους με ή χωρίς αναπηρίες 
σε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα.  

Μετά από μια σύντομη θεωρητική πλαισίωση 15 λεπτών σχετικά με το θέμα 
αυτό θα προβάλουμε το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Σταύρου Πετρόπουλου με τίτλο 
«Είμαι ένας χορευτής» διάρκειας 75 λεπτών. Η προβληματική του ντοκιμαντέρ 
αφορά τέσσερις ανθρώπους με διαφορετικές αναπηρίες που έρχονται για πρώτη 
φορά σε επαφή με τον σύγχρονο χορό, συμμετέχοντας σε εργαστήρια μεικτών 
ομάδων αποτελούμενων από ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές 
διαφορετικών ηλικιών, με ή χωρίς αναπηρία, που διοργάνωσε η Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Unlimited Access. Υπό τη διετή καθοδήγηση Ελλήνων χορογράφων, 
πειραματίζονται με την κίνηση, ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και συμβάλλουν 
στη δημιουργία τριών παραστάσεων για το Διεθνές Φεστιβάλ 
Χορού Unlimited Access, διευρύνοντας τα όρια της τέχνης και της σωματικής 
έκφρασης. 

 

 



Τίτλος εργαστηρίου: Δημιουργώ xορεύοντας 

Δρ. Κάτια Σαβράμη 

Χορολόγος, ΔΕΠ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών σπουδών και 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Πανεπιστημίου Πατρών 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη δημιουργική 

διδασκαλία του χορού, μέσω αυτοσχεδιασμού καθώς και να παρουσιάσει 

ενδεικτικάτη δομή ενός μαθήματος. Η σύνθεση υλικού που θα προκύψει μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί σε παράσταση. 

Μέσω της βιωματικής διερεύνησης της κίνησης (με Χορολογικές μεθόδους) 

τοεργαστήριο αξιοποιεί σύγχρονες θεωρίες της παιδαγωγικής του χορού, οι 

οποίεςανταποκρίνονται σε ατομικές διαφορές και ομαδικές ανάγκες στην 

τάξη.Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σημαντικότητα του 

σώματος, τηςκιναισθησίας, της ενσυναίσθησης και του χώρου, μέσω δομημένων 

αυτοσχεδιασμών,από τον εκπαιδευτικό/εισηγήτρια. Παράλληλα, θα δοθούν 

πρακτικά παραδείγματασύνθεσης χρησιμοποιώντας το σώμα, τον λόγο, τις 

αφηγηματικές τεχνικές και τημουσική,συνδυαστικά. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλείατης δομής της ίδιας της κίνησης, όπως οι δράσεις, η 

δυναμική της κίνησης, οι σχέσειςκαι ο χώρος, θα καταλήξουν να συνθέσουν ντουέτα 

και ομαδικά σύνολα. 

 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ   (Dédicace à rebours)* 

Δρόμοι δραματοπ ο ί η σ η ς  

μέσα από πρακτικές εκφοράς  του ποιητικού λόγου. 

Εργαστήριο Αντώνη Περαντωνάκη 

Ο Αντώνης Περαντωνάκης, καταθέτει βιωματικά την αγάπη του για την Ποίηση και 

το Θέατρο. Στο εργαστήριό του θα προσπαθήσει να περπατήσει με τους 

συμμετέχοντες δρόμους ποιητικούς μέσα από πρακτικές εκφοράς του λόγου έως και 

την παιδαγωγική-εκπαιδευτική δραματοποίηση. Ελληνική και γαλλική λογοτεχνία σε 

ανταπόκριση και αντιστοιχίες.  

«..θεωρώ ότι τα ποιήματα πρέπει να διαβάζονται, με αίσθηση και γνώση των 

νοημάτων τους, δυνατά μπροστά σε ακροατήριο.»Γ.Π.ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

«Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος 



για μια συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη, 

και τότε είναι μια λέξη αληθινή, σαν επιμένει στη συνάντηση.» 

Γ.ΡΙΤΣΟΣ (Το νόημα της απλότητας) 

 

«Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται 
κραυγή». Ιστορικές πηγές και δραματοποίηση με αφορμή τα 

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
 

Εισηγητές: Σφακιανάκη Μαριάννα, Παπαδάκη-Πλουμίδου Ρενή, Καλουδιώτη 
Μαρία 

 

Η σύγχρονη παιδαγωγική θεωρεί ότι η μελέτη της ιστορίας και ιδιαίτερα η μελέτη 
των ιστορικών πηγών οφείλει να δίνει έμφαση στο λεγόμενο «ιστορικό ερώτημα». 
Τα ιστορικά ερωτήματα δίνουν την δυνατότητα πολλαπλών αναγνώσεων ενός 
ιστορικού γεγονότος, προβάλλοντας έτσι την κατανόηση του παρελθόντος με 
διαφορετικούς τρόπους. Η διατύπωση, λοιπόν, ιστορικών ερωτημάτων με εστίαση 
στους τρόπους με τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι βίωσαν την ιστορία τους 
μπορεί να φωτίσει όψεις του παρελθόντος άγνωστες μέχρι τώρα. 
Μέσα από αυτόν τον προβληματισμό, θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες 
ιστορικές πηγές και λογοτεχνικά κείμενα σε σχέση με τη Μικρασιατική Καταστροφή 
και το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς. Θα γίνει ανάγνωση των κειμένων και 
απόπειρα διατύπωσης ιστορικών ερωτημάτων πάνω σε αυτά. Στη συνέχεια, θα γίνει 
χωρισμός ομάδων (λόγος-κίνηση) και εισαγωγή σε βασικές ασκήσεις ρυθμού και 
κινησιολογίας. Μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και σύσφιξης της σχέσης της 
ομάδας, θα προχωρήσουμε σε δραματοποίηση των κειμένων που θα επιλεγούν με 
βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα 
συζητήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί η δραματοποίηση ιστορικών πηγών να 
ενισχύσει την κατανόηση του παρελθόντος αλλά και την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων.  
 

 

 

 

 



Η διεπιστημονικότητα ως κινητήρια δύναμη για την 
εκπαίδευση: το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Μηχανικής για 
παιδιά 

Κωνσταντίνα Τερζάκη, Lou Jonas 

Το εργαστήρι «Καλλιτεχνικής Μηχανικής για παιδιά » συστάθηκε τον Οκτώβριο του 
2021 ως πρωτοβουλία της Δρ. Κωνσταντίνας Τερζάκη, Μηχανικού της Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών, και της Lou Jonas, Επιμελήτριας Σύγχρονης Τέχνης. Πεπεισμένοι 
για τη δυνατότητα συνδυασμού αυτών των δύο υποβάθρων, δημιουργήθηκε ένα 
μάθημα για την εξερεύνηση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης, που 
θα γεφυρώσει την τριτοβάθμια με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και θα 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι 
να κατακτηθεί μια εξοικείωση με την επιστήμη των υλικών και των εφαρμογών της 
στη σύγχρονη τέχνη, μέσω εναλλασσόμενων θεματικών κύκλων.  

Σε αυτή την παρουσίαση, θα εστιάσουμε στη σημασία του πειραματισμού και της 
δημιουργίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς μπορεί η διεπιστημονική 
εκπαίδευση να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και δασκάλων; Πώς 
μπορεί ο πειραματισμός και η δημιουργία να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 
ικανότητας του παιδιού να παρατηρεί και να αναλύει; Πώς μπορεί η συνάντηση της 
τέχνης με την επιστήμη να οδηγήσει σε άλλους τρόπους αντίληψης; 

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση της μεθόδου εργασίας μας, θα διεξαχθεί 
εργαστήριο με στόχο την απεικόνιση των πρακτικών της επιστήμης και της τέχνης 
μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
" Οδηγώντας μια ομάδα στη σκηνική παρουσίαση συνόλου "   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

 
Φραγκή Μαρία 

 
Η απόφαση να εργαστούμε μαζί με τους μαθητές και μαθήτριες για την δημιουργία 
ενός θεατρικού αποτελέσματος προϋποθέτει την κατανόηση των δραματικών 
δομών και η ανάγκη αυτή καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η προσπάθεια 
να παρουσιασθεί ένα "κείμενο" μπροστά σε ένα κοινό με την διαμεσολάβηση 
ανθρώπινης παρουσίας μπορεί να θεωρηθεί σκηνική απόδοση. Από το αρχικό 
κείμενο που επιλέγουμε έως την τελική παρουσίαση υπάρχουν στάδια 
επεξεργασίας τα οποία έχουν στόχο την οργάνωση και επιλογή του υλικού που θα 
αποτελέσει την μεταγραφή  της πρώτης ύλης . 
Το εργαστήριο θα εμβαθύνει στην μελέτη των διαφορετικών παραμέτρων που 

συνυπολογίζουμε και ενεργοποιούμε κατά την μετάβαση από το κείμενο στη 

σκηνική παρουσίαση. Οι συμμετέχοντες/ουσες , αν το επιθυμούν , μπορούν να 

έχουν και δικές τους προτάσεις για επεξεργασία π.χ. ένα μικρό ποίημα, ένα 

τραγούδι. Θα είναι καλό να υπάρχει άνετη ένδυση για ελεύθερη κίνηση στο χώρο.  



 

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/04/2022 

 

ΠΕΖΟΠΟΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗ 

Αθανασιάδου Ευαγγελία, Πουλλά Ελένη, Σάρρα Ηλιάνα 

 

Η πεζοπορία έχει βαθιά ιστορία: Νίτσε, Ρουσσώ, Θορώ, Νερβάλ, Καντ, Γκάντι, 
Μπένγιαμιν, οι εκδρομές των Ντανταϊστών το 1920 στο Παρίσι, τα βήματα Γάλλων 
καλλιτεχνών του δέκατου ένατου αιώνα που ζωγράφιζαν πεζοπόρους. 

Το εργαστήριο «Πεζοπορώντας με τέχνη» αξιοποιεί την δημιουργική διαδικασία και 
το δημιούργημα ως μέσο έκφρασης και προβολής και προάγει μία μέθοδο 
συμβολικής διάδρασης με τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό βασίζεται στη γνώση ότι ο 
κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να εξωτερικεύει μέσω των δημιουργημάτων του 
τα θραύσματα που έχει αποκομίσει στη διαδρομή του. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει 
την έκθεση και διαπραγμάτευση ορισμένων πτυχών της αντίληψης και των 
αισθήσεών μας τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Το εργαστήριο προσβλέπει σε μια εναλλακτική αντιμετώπιση των διαδρομών στο 
φυσικό τοπίο με την ενσωμάτωση της βιωματικής τέχνης. Η πρόταση αυτή αποτελεί 
μια απάντηση στα πρόσφατα βιώματα κοινωνικής απομόνωσης, καθώς πρόκειται 
για μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση της πεζοπορίας, κατά την οποία 
ενθαρρύνεται ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων, η ενεργός και ισότιμη 
συμμετοχή όλων και η συνεργασία σε μικρές ομάδες. 

Μερικές φορές, όπως λέει ο Προυστ,το μυστήριο δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούρια 
μέρη αλλά να κοιτάς με καινούρια μάτια. Σας προσκαλούμε να δούμε με 
διαφορετικό τρόπο τις συνήθεις διαδρομές.  

 

Θέμα – Δομή εργαστηρίου - Χώρος 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Γουρνών, στο ύψος του 

CretAquarium. Η πρόσβαση μέχρι εκεί θα γίνει μετά από σύντομη πεζοπορία, στην 

οποία οι συμμετέχοντες συλλέγουν θραύσματα (νεκρή ύλη) που εντυπώνονται 

πάνω τους κατά τη διαδρομή. Στην παραλία θα λάβει μέρος η αποτύπωση των 

εντυπώσεων αυτών μέσω της δημιουργίας εφήμερων έργων στο πεδίο. 

 

 



ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Σχεδιασμός – Υλοποίηση Εργαστηρίου   Δήμητρα Δασκαλάκη 

καθηγήτρια χορού, χορογράφος και χορεύτρια 

Η τέχνη δημιουργεί, αναπτύσσει και προκαλεί ερεθίσματα, τα οποία βοηθούν στην 

συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Κάθε μορφή τέχνης μπορεί να 

εφαρμοστεί ως εργαλείο για έναν δημιουργικότερο τρόπο εκμάθησης, όπου οι 

μαθητές θα χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους και την φαντασία τους για να 

φτάσουν στον μαθησιακό στόχο.  

Η κίνηση μπορεί να συνδυαστεί με την διδασκαλία και να βοηθήσει στην 

εξερεύνηση των εκθεμάτων, αλλά και των εικαστικών συλλογών που διαθέτουν τα 

Μουσεία. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν τις συλλογές 

του Μουσείου, μέσω κινητικών δραστηριοτήτων, αυτοσχεδιασμού και εικόνων. 

Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν ιστορίες και κινητικά μοτίβα ,βγαλμένα από τις 

εκθέσεις του Μουσείου, μέσω των σωμάτων και των ιδεών.   

 

Το εργαστήριo περιλαμβάνει:  

- Εισαγωγή στο θέμα του εργαστηρίου – Προθέρμανση  

- Ενότητα 1η / ‘’Γνωρίζοντας την φύση’’για μαθητές από 6+ ετών  

- Ενότητα 2η /  ‘’Γνωριμία με μουσειακά εκθέματα’’για μαθητές από 9+ ετών  

- Ενότητα 3η / ‘’ Διαδρομές’’ για μαθητές 12+ ετών  

Αποθεραπεία – Ομαδική συζήτηση εργαστηρίου 

 

Θεατρικές μέθοδοι και τεχνικές, διδακτική αξιοποίησή τους. 

Διερευνητική δραματοποίηση του ποιήματος του 0. Ελύτη "Η 

Τρελή Ρογδιά". 

Κανατέλια Έρη 

Περίληψη 

Διανύοντας μια εποχή κατά την οποία πραγματοποιούνται ριζικές και συνεχόμενες 
αναδιαμορφώσεις σε όλα τα κοινωνικά σχήματα, το σύγχρονο σχολείο 
παρουσιάζεται στάσιμο, απρόσιτο και απρόσωπο απέναντι στον μαθητή ο οποίος 
ενώ χρειάζεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του πυρήνα της μάθησης και να μην 
αξιολογείται ολοκληρωτικά από την βαθμολογική του απόδοση, απλώς 
παρακολουθεί καθισμένος σε ένα θρανίο αποστηθίζοντας θεωρίες και κυνηγώντας 
βαθμούς. Η  βιωματική διαθεματική διδασκαλία φαίνεται να είναι η λύση σε αυτήν 



την σύγχρονη προβληματική προσφέροντας στο μαθητή επιπλέον κίνητρα για την 
ενεργό συμμετοχή του. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειμένου της ποίησης και συγκεκριμένα του ποιήματος του Οδυσσέα 
Ελύτη «Η Τρελή Ρογδιά» και η διδασκαλία του στη Β΄ τάξη λυκείου. Αρχικά 
αναλύεται η σχέση του γνωστικού αντικειμένου της ποίησης με τη θεατρική αγωγή 
και στην συνέχεια παρουσιάζεται το σχέδιο μαθήματος το οποίο είναι βασισμένο 
στην μέθοδο της διερευνητικής δραματοποίησης αλλά και στη χρήση ποικίλων 
θεατρικών τεχνικών. Η μεθοδολογία της διερευνητικής δραματοποίησης που 
προτείνεται, τεκμηριώνει επαρκώς τη χρησιμότητα της θεατρικής αγωγής στον 
διαθεματικό σχεδιασμό μαθημάτων αλλά και στην επίτευξη σχεδόν όλων των 
στόχων που τίθενται και από τα δύο επιστημονικά πεδία του θεάτρου και της 
ποίησης. Τέλος ακολουθεί η παρουσίαση των συμπερασμάτων όπου γίνεται 
αναφορά σε μελλοντική ανάπτυξη και αξιοποίηση του διαθεματικού αυτού σχεδίου 
διδασκαλίας.  

 

Περιγραφή εργαστηρίου 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς οι οποίοι επιθυμούν: α) να έρθουν σε 
επαφή με το θέατρο και το δράμα στην εκπαίδευση β) να βιώσουν την πρακτική 
εφαρμογή μιας τέτοιας παιδαγωγικής προσέγγισης και γ) να λάβουν την κατάλληλη 
μεθοδολογία για τη δημιουργία των δικών τους διαθεματικών εργαστηρίων.  Σε 
αυτήν την προσομοίωση τάξης θα προσεγγίσουμε βιωματικά το γνωστικό 
αντικείμενο της ποίησης και συγκεκριμένα το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Η Τρελή 
Ρογδιά».  Με οδηγό μας τη μέθοδο της διερευνητικής δραματοποίησης θα 
συνταξιδέψουμε στα φαντασιακά τοπία του ποιητή, θα εκφραστούμε μέσα από τη 
τέχνη και θα δημιουργήσουμε τις δικές μας σκηνικές δράσεις. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ  

Η ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Πολυχρονάτου, Εικαστικός, Δρ. Θεωρίας κ Ιστορίας 

της Τέχνης. 

Η επιστολή αυτή  που φέρεται ως συγγραφέας της ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μπόρχες, 

είναι ένα ευαίσθητο ποίημα που μπορεί να εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους. 

Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου- κατεύθυνσης θεάτρου θα απαγγείλουν το ποίημα στους 

συμμετέχοντες και 15-20  μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου-κατεύθυνσης εικαστικών θα 

ζωγραφίσουν δίπλα-δίπλα με 15-20 συνέδρους. Μεγάλοι και μικροί ζωγραφίζουν 

μαζί κι ο ένας μαθαίνει από τον άλλο ότι, μπορούν τα συναισθήματα και οι σκέψεις 

να εκφραστούν μέσα από προσωπικά έργα. Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να 

δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων από τα εικαστικά, με στόχο 

να γνωρίσουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες τις εικαστικές τέχνες. Και μάλιστα με την 

καθοδήγηση των μαθητών ενός καλλιτεχνικού σχολείου. 



 

Τίτλος: κίνηση, αυτοσχεδιασμός,παιχνίδι στην προσχολική 
εκπαίδευση 

Κλάδη Μαριάννα 
 

-τα οφέλη των ενσωματων δραστηριοτήτων, με όχημα τον αυτοσχεδιασμό και την 
φαντασία, στην εκμάθηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. 
-τι είναι βιωματική μάθηση; 
-γιατι είναι σημαντική η φαντασία και η δημιουργικότητα; 
-προσχολικη εκπαίδευση δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης. 
-παραδειγματα κινητικών,αυτοσχεδιαστικών δραστηριοτήτων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ΄΄ΜΥΡΤΙΣ΄ 

 Λουκάτος Τάκη ,Σαρρηγιαννίδου Σάνα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Με αφορμή την αποκατάσταση του προσώπου της Μύρτιδας της 11χρονης 

Αθηναίας που έζησε τον 5ο αιώνα του Περικλέους και πέθανε στον μεγάλο λοιμό 

της Αθήνας, οι τρεις εισηγητές εμπνευστήκαν και δημιούργησαν ο καθένας 

σύμφωνα με την τέχνη του και στην συνέχεια δίδαξαν σε μαθητές Δημοτικού 

Γυμνασίου και Λυκείου. Την εμπειρία τους από αυτά τα εργαστήρια και την μέθοδο 

που ακολούθησαν έρχονται να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΥΡΤΙΣ (Η μικρή Αθηναία του 5ου αιώνα του Περικλή από το 

δημοτικό στο Καλλιτεχνικό Σχολείο), μια διαθεματική προσέγγιση της 

ιστορίας μέσα από την τέχνη. 

ΘΕΜΑ: 

Το ομαλό πέρασμα μαθητών από το δημοτικό σχολείο στο καλλιτεχνικό σχολείο, και 

την ευαισθητοποίηση στην συμπερίληψη ατόμων από το ειδικό σχολείο, μια 

διαδρομή από την προεφηβεία στην εφηβεία που περνάει μέσα από την ιστορία της 

μικρής Μύρτιδας που έζησε τον 5ο π.χ αιώνα και πέθανε στο μεγάλο Λοιμό της 

Αθήνας. 

Η ανάπλαση του προσώπου της 11χρονης Μύρτιδας από τον γναθοχειρουργό 

καθηγητή κ. Μανώλη Παπαγρηγοράκη υπήρξε η έμπνευση για την ομάδα μας να 

δημιουργήσει πρωτότυπα έργα θεάτρου και μουσικής και με αυτά ως όχημα να 



βοηθήσει στην αισθητική διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση των μικρών 

μαθητών.Μέσα από παραστάσεις στο δημοτικό αλλά κυρίως στο καλλιτεχνικό 

σχολείο η Μύρτις ξαναέζησε στον 21ο αιώνα.Η παράσταση μάλιστα των μαθητών 

του καλλιτεχνικού σχολείου με την συμμετοχή του ειδικού σχολείου Ηλίου 

παρουσιάστηκε στο BlackBoxTheater του PierceCollege και στο θέατρο της ανώτατης 

σχολής καλών τεχνών αποσπώντας διθυραμβικές κρητικές.  

 

Τίτλος: Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσω της Τέχνης: 

από την εμπειρική στην αναστοχαστική ευφυία. 

 

Εισηγήτρια: Ελένη Πουλλά 

Η διδασκαλία στην τάξη είναι πολιτική πράξη. Στο μη προβλέψιμο, ως 

προς την εξέλιξη του,  παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται στο παρόν, ωφείλει να ετοιμάζει 

τους ενεργούς ενήλικες πολίτες που θα είναι ικανοί να υποστηρίζουν το 

δικαίωμα τους να ζουν με αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια.Η ολιστική 

προσέγγιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη 

του ενεργού πολίτη και στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις ικανότητες ζωής.  Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου 

είναι να αναδείξει πως μπορεί να επιτευχθεί η γλωσσική επικοινωνιακή 

ικανότητα των μαθητών/τριων με ταυτόχρονη  ολιστική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τους μέσα από σχέδια μαθήματος που στηρίζονται στους  

προαναφερθέντες πυλώνες και αξιοποιούν την Τέχνη ως εκπαιδευτικό 

υλικό. Το εργαστήριο θα εστιάσει στην διαδικασία της μετάβασης από την 

εμπειρική ευφυία στην αναστοχαστική ευφυία μέσα από την παρατήρηση 

του έργου ‘Τhe Harp’ της αφροαμερικάνας γλύπτριας Augusta Savage και 

την εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε ‘πράξεις νοήματος’ βιωματικής, 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης με σεβασμό στην ατομική ευφυία και στο 

πολιτισμικό  και μορφωτικό κεφάλαιο τους.  

 

 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ,  ΜΕΣΩ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Δημήτριος Σιούντας ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02 

Εκπαιδευτικοί στόχοι εργαστηρίου: 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές καλλιτεχνικών σχολείων ή/και 

σεσπουδαστές τμήματος Υποκριτικής Δ.Ι.Ε.Κ., στα πλαίσια του μαθήματος του 

θεατρικού αυτοσχεδιασμού. 

Οι στόχοι του σε επίπεδο γνώσεων είναι να μπορούν οι μαθητές: 

α)Να ερμηνεύουν σκέψεις και συναισθήματα 

β)Να αναγνωρίζουν κοινωνικά προβλήματα 

γ)Να προσδιορίζουν τη θέση τους πάνω σε επίκαιρα θέματα 

σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

α)Να ελέγχουν την κοινωνική τους αντίληψη 

β)Να εφαρμόζουν την ενεργή ακρόαση 

γ) Να επιδεικνύουν πρωτοβουλία. 

σε επίπεδο στάσεων: 

α)Να ενθαρρύνονται στη χρήση της φαντασίας 

β)Να υιοθετήσουν ενεργό κοινωνικό ενδιαφέρον 

γ)Να υποκινείται η επικοινωνιακή τους ικανότητα 

Θέματα (Υποενότητες) Εργαστηρίου 

α/α Θέματα (Υποενότητες) Διάρκεια κάθε 

υποενότητας 

(σε λεπτά)i 

Εκπαιδευτικές 

Τεχνικές για κάθε 

υποενότητα 

Εκπαιδευτικά Μέσα για 

κάθε υποενότητα 

1 Η γλώσσα του σώματος 4 Εισήγηση Projector 



2 Παρατηρώ την εικόνα 8 Καταιγισμός 

ιδεών (πού, πώς;) 

Projector-γραφική ύλη 

3 Μιμούμαι την εικόνα 6 Παιχνίδι ρόλων -

ανίχνευση 

σκέψης 

γραφική ύλη 

4 Δημιουργία σεναρίου (Α’) 8 Παιχνίδι ρόλων- 

τι προηγήθηκε; 

Σύντομος 

διάλογος 

γραφική ύλη 

5 Δημιουργία σεναρίου (Β’) 8 Παιχνίδι ρόλων- 

τι έπεται; 

Σύντομος 

διάλογος 

γραφική ύλη 

6 Σύνθεση 6 Παρουσίαση  

7 Αξιολόγηση 5 Συζήτηση  

 

                                                             
 
 
 

«Το βλέμμα του θεατή» 
Πως προσεγγίζουμε τις εικόνες, τα εικαστικά έργα τέχνης; 

Παθητικοί θεατές ή δρώντες ερμηνευτές; 
 

Με την Μαρία Τσουκνάκη 
Εικαστικό, θεατρολόγο και αφηγήτρια 

 
Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε με πρακτικό τρόπο και με την βοήθεια  επιλεγμένων έργων 

τέχνης πως ο θεατής μπορεί από παθητικός δέκτης ερεθισμάτων τέχνης, να γίνει ενεργός 

δημιουργός νοημάτων και σκέψεων και πως η τέχνη και ειδικά οι εικαστικές τέχνες 

επιδρούν στον συναισθηματικό μας κόσμο. 

Είτε είμαστε γνώστες της ιστορίας τέχνης, είτε έχουμε καλλιεργημένη την αισθητική μας  

αντίληψη, είτε όχι,  θα διαπιστώσουμε μέσα από παραδείγματα, πως ένα εικαστικό έργο 

τέχνης, από τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, μπορεί να ξεκλειδώσει στοιχεία 

τόσο του ψυχισμού μας όσο και της στάσης μας απέναντι στον κόσμο και την κοινωνία. 

Στο σεμινάριο αυτό θα χρειαστείτε όρεξη για διάδραση, διάθεση επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων, αυθορμητισμό και συνεργατικό πνεύμα. Καλό είναι να φοράτε άνετα 

ρούχα.  



                                                                                                                                                                              
 

Η τέχνη της επικοινωνίας μέσα από το European School Radio 
το 1ο  διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην εκπαίδευση 
 

Μελεσσανάκη Μαρία, Μαγριπλή Φωτεινή, Πατεράκη Άννα 
 

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο είναι το μέσο που μας επιτρέπει να μοιραστούμε τις 
ανησυχίες, τις προσδοκίες τις ιδέες, τις γνώσεις μας. Ένας πρωτότυπος τρόπος για 
να γνωρίσουμε την τέχνη της επικοινωνίας και να καλλιεργήσουμε στις μαθήτριες 
και τους μαθητές, δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα και την επικοινωνία (media 
literacy). 
Η ραδιοφωνική τέχνη αναφέρεται στη χρήση του ραδιοφώνου για την τέχνη. Ως 
ακουστική μορφή τέχνης επιβεβαιώνει τη φράση «δεν είναι μόνο αυτό που λέμε 
αλλά και ο τρόπος που το λέμε». Η τέχνη, μέσω ραδιοφώνου, βιώνεται από τους 
ακροατές με την οπτικοποίηση ηχητικών στίχων. Ένα εικαστικό έργο, μια μουσική 
σύνθεση, ένα λογοτεχνικό ή ποιητικό κείμενο που χρησιμοποιείται στη δημιουργία 
ηχητικών έργων τέχνης συμβάλει στη διάχυση της γνώσης, την ενδυνάμωση της 
διδακτικής διαδικασίας και την ενίσχυση της μάθησης. 
Προτείνεται η εισαγωγή της αγωγής στα ΜΜΕ με έμφαση στην παραγωγή 
προϊόντων ήχου, με υποστηρικτικά κείμενα και εικόνα, μέσω του “European School 
Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο”. Το μαθητικό διαδικτυακό 
ραδιόφωνο συνδυάζει τον ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό διατηρώντας υψηλή 
εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία. 
Η λειτουργία του ως δίκτυο σχολείων που παράγει ραδιοφωνικά αγαθά, εισάγει 
επίσης στη σχολική εκπαίδευση την ψηφιακή παιδεία αβίαστα και ελκυστικά 
εστιάζοντας σε συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Σχολική Δραστηριότητα στα 
εργαστήρια Δεξιοτήτων, στην Αγωγή του Πολίτη (Δημοτικό), ως Βιωματική Δράση 
(Γυμνάσιο-Λύκειο) και σε σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


