
 
∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α 

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2006 
 
 

ο εµψυχωτής στο σχολείο και έξω απ’ αυτό  
 

• παρουσίαση προγραµµάτων εµψυχώσεων  
• παρουσίαση ερευνών 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 

 
 
 

∆ιατµηµατικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών 

Κατεύθυνση Α: Κοινωνική και πολιτισµική εκπαίδευση 
Κατεύθυνση Β: Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση  

 
 

Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστήµιου Θράκης 

Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστήµιου Αθηνών 

Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού  Σχεδιασµού 
του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 

 
 



Σάββατο 1 Απριλίου 2006 (πρωί) 
 
 
9.30  - 10.00   Προσέλευση και εγγραφές 
 
10.00    Παρουσίαση του ∆ιατµηµατικού ∆ιαπανεπιστηµιακού 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών»  

 
 

Ο εµψυχωτής µέσα στο Σχολείο … 
 
10.30    Στοιχεία για µια διαγνωστική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο. 

Βασιλική Ξανθοπούλου, Νηπιαγωγός  

 

 

 

 

    

 
 Η τάξη µου. 

Εκπαιδευτικό λογισµικό και µάθηση.  
Αννέτα Σκουτέρη, Νηπιαγωγός 

 
 Η στάση του σώµατος και του χεριού κατά τη διάρκεια της 

γραφικής κίνησης παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετίζεται µε την 
ποιότητα της γραφής;  
Αφροδίτη Κασάπη, Νηπιαγωγός 

 
 Σχολιασµός: Η ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση  

Λουκία Μπεζέ, Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης  
 
12.00 – 12.30  ∆ιάλειµµα   

 
12.30 Η καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν σε οµάδα παιδιών από τη 

µειονότητα αξιοποιώντας τεχνικές εµψύχωσης. 
Όλγα Κατσιάνη, Κοινωνική Λειτουργός  

 
∆ικαιόπολις 
Ένα παιχνίδι εκµάθησης των δικαιωµάτων προστασίας του παιδιού από τη 
βία και την εκµετάλλευση. 
Πασχάλης Καλίτσης, ∆άσκαλος  

 
Ανοίγοντας το παράθυρο της τάξης στον κόσµο.  
Ένα Σχέδιο Εκπαιδευτικής ∆ράσης για την αποστολή βοήθειας στα παιδιά 
του Πακιστάν 
Ευανθία Ελευθεριάδου, Νηπιαγωγός 
   
Σχολιασµός: Παιδί και ∆ικαιώµατα. Προγράµµατα εµψύχωσης. 
Εύη Κουφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Οικογένειας 
 



Σάββατο 1 Απριλίου 2006 (απόγευµα) 
 
Ο εµψυχωτής στο Σχολείο ή δίπλα σ’ αυτό…  

 
5.00  Μια σκανδαλιάρικη µέρα! 

Ένα Σχέδιο Εκπαιδευτικής ∆ράσης για την παραγωγή µιας 
κινηµατογραφικής ταινίας από παιδιά Νηπιαγωγείου. 
∆έσποινα Τσίγκου, Νηπιαγωγός 

 
  Βελτιώνω τον χώρο – µαθαίνω για την τέχνη.  

Πρόγραµµα εµψύχωσης µε νοσηλευόµενα παιδιά. 
Σοφία Βουδηλάκη, Νηπιαγωγός  

  

   

 

 

  

 
Προτάσεις δράσεων – παρεµβάσεων στον αστικό χώρο µε στόχο 
την κατανόηση και τον δηµιουργικό µετασχηµατισµό του από, και 
για, το παιδί. 
Φοιτητές της Κατεύθυνσης Α: Κοινωνική και πολιτισµική εκπαίδευση. 

 
Σχολιασµός: Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον  
ανθρωπογενή χώρο (αστικό και περιφερειακό). 

   Άλκης Πρέπης, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης  
 
7.00 – 7.30  ∆ιάλειµµα  
 

… και στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας. 
 
7.30  ∆ιαχείριση έκτακτων αναγκών. – Εθελοντισµός και πρώτες 

βοήθειες. 
Γιώργος Κουντουράς, Ψυχολόγος  

 
 Η αξιοποίηση καινοτόµων µεθόδων εµψύχωσης σε οµάδα ενηλίκων 

διαφορετικής κοινωνικο-πολιτισµικής προέλευσης, µέσω του 
θεατρικού παιχνιδιού και µε σκοπό τη συνύπαρξη, τη συνεργασία 
και την αλληλοαποδοχή. 
Βασίλης Τηλιaκός, Κοινωνικός Λειτουργός
 

  Σχολιασµός: Καινοτόµες δράσεις στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας  
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Λέκτορας Παιδαγωγικής στην Προσχολική Εκπαίδευση
 
 
 
 
 
 



Κυριακή 2 Απριλίου 2006 (πρωί) 
 

Ο εµψυχωτής έξω από το Σχολείο … 
 
9.30  Πρόγραµµα οµαδικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε Κέντρο 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε κύρια µέθοδο εµψύχωσης 
το θεατρικό παιχνίδι. 
Ευαγγελία ∆ράγκου, Νηπιαγωγός 

 
 Προτάσεις παρέµβασης στα Κέντρα Πληροφόρησης για τη Λίµνη 

Βιστωνίδα και το ∆έλτα του Νέστου. 
Σοφία Γκαζή, Πτυχιούχος ΤΕΕΦΑ    

 

  

 

 

  

 
… παρέα µε το βιβλίο …  

 
10.30    Είµαι όπως και σεις! 

Ένα πρόγραµµα φιλαναγνωσίας µε θέµα τη διαφορετικότητα. 
Περσεφόνη Γκουρµάνου, Νηπιαγωγός 

 
   Ο λύκος είναι καλός! 

Η εικόνα του λύκου από τους µύθους του Αισώπου µέχρι τη σύγχρονη 
µυθοπλασία. 
Χαράλαµπος Κουγιουρούκης, Κοινωνικός Λειτουργός

 
   Σχολιασµός: Εµψυχώσεις µε λογοτεχνικά βιβλία 

Αναστασία Οικονοµίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας 
 
12.00 – 12.30   ∆ιάλειµµα 
 

… και µέσ’ στο µουσείο. 
 

12.30    Μουσείο: εικόνες και φαντασία. 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µουσείο «Αλιευτικών σκαφών και 
εργαλείων» στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής.  
Γιώτα Κογκέζου, Νηπιαγωγός

 
   Στην κουζίνα της γιαγιάς Βασιλικής.  

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο ∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας.  
Ελένη Τσεσµετζόγλου, Νηπιαγωγός

 
  Ταξιδεύοντας  µε  τους  ήχους… 

Ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  στο  Εθνολογικό  Μουσείο  Θράκης. 
Μαρία Καλαϊτζίδου, Ψυχολόγος 
 
Σχολιασµός: Εµψυχώσεις και µουσειακά προγράµµατα 
∆έσποινα ∆αµιανού, Λέκτορας Λαϊκού Πολιτισµού  



Το ∆∆ΠΜΣ «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» µε δύο 
κατεθύνσεις: Α-Κοινωνική και πολιτισµική εκπαίδευση, Β-Ενισχυτική προσχολική 
εκπαίδευση, διανύει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – 
Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 

Το πρόγραµµα και η προσέγγιση των θεµατικών των µαθηµάτων έχουν καθαρά 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα και αφορούν την εξειδίκευση επιστηµόνων (εκπαιδευτικών, 
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά.):  
• σε θέµατα κοινωνικής και πολιτισµικής εκπαίδευσης, τα οποία διευρύνουν τα 

αντικείµενα των σχολικών προγραµµάτων και ενισχύουν τη δράση των φορέων που 
έχουν ως στόχο την εκπαίδευση, 

• σε γνωστικά αντικείµενα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων που διευκολύνουν την κατάκτηση των σχολικών γνώσεων και συµβάλλουν 
στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, 

• στις µεθόδους και τεχνικές της εµψύχωσης σε διάφορους χώρους εκπαίδευσης, αγωγής, 
περίθαλψης και ψυχαγωγίας µε στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την 
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και κριτικής στάσης απέναντι στα κοινωνικά 
δεδοµένα. 

 
Παράλληλα το πρόγραµµα στοχεύει: 

• στην εµβάθυνση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασµό και τη 
διεξαγωγή έρευνας στον χώρο της εκπαίδευσης, 

• στη διεύρυνση των γνώσεων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών για διδακτικούς 
λόγους, 

• στη σύνδεση των ατοµικών χαρακτηριστικών που εµπλέκονται στη µάθηση µε τις 
κοινωνικές διεργασίες. 

 
Στη ∆ιηµερίδα, τελειόφοιτοι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν τα προγράµµατα ή 

τις έρευνες που σχεδίασαν και υλοποίησαν στο πλαίσιο µαθηµάτων ή κατά τη διεξαγωγή της 
πρακτικής άσκησής τους. Έργο τους, έργο των εµψυχωτών, ήταν να οργανώσουν, να 
πληροφορήσουν, να βοηθήσουν στις επιλογές, να συµµετάσχουν στην προετοιµασία των 
δραστηριοτήτων, να διευκολύνουν την εξέλιξή τους, να ευνοήσουν, να προσανατολίσουν και 
να καθοδηγήσουν κάθε πρωτοβουλία που είχε πιθανότητες να εµπλουτίσει την κοινότητα ή 
την εµπλεκόµενη οµάδα ατόµων.   

Όλες οι παρουσιάσεις µαρτυρούν ότι η ανάπτυξη των µαθησιακών διαδικασιών, των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, των κοινωνικο-
πολιτισµικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών, απαιτεί, πέρα από τις καθαρά ιδιωτικές και 
αυθόρµητες πρωτοβουλίες, ειδικές παιδαγωγικές δεξιότητες, ειδικές γνώσεις και 
συγκεκριµένη µεθοδολογία.  
 
 
 
 
  

 



 
Οι εργασίες της ∆ιηµερίδας θα διεξαχθούν στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης 

Κτίρια Σχολής Επιστηµών της Αγωγής 
Αίθουσα Προκάτ 

 
 
 

Πληροφορίες: 
Μαρία Χατζησάββα 
Τηλ. 25510.30044 

E-mail: mhat@psed.duth.gr 
 
 
 
Οργανωτική Επιτροπή 
Σοφία Βουδηλάκη - Ευανθία Ελευθεριάδου - Πασχάλης Καλίτσης -  
Αφροδίτη Κασάπη – Όλγα Κατσιάνη - Μαρία Καλαϊτζίδου -  
Χαράλαµπος Κουγιουρούκης - Αννέτα Σκουτέρη -  
Βασίλης Τηλιaκός - ∆έσποινα Τσίγκου.   

 
 

 
 
 
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι 
Λουκία Μπεζέ, Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ - ∆ΠΘ, ∆ιευθύντρια του ∆∆ΠΜΣ 
Ηλίας Μπεζεβέγκης, Καθηγητής ΦΠΨ – ΕΚΠΑ
Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ - ΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήµατα 

 
 


