
Μαθητικό Συνέδριο: «Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και 

στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, µέσα από τις Τέχνες» 

 

Οµάδα µαθητών του 3ου Γυµνασίου Βύρωνα συµµετείχε στο Μαθητικό Συνέδριο στο 

πλαίσιο του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές ∆ιδακτικές 2015 (Edu Didactics 

2015): «Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική 

πρακτική µέσα από τις Τέχνες» στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στις 20-21 Νοεµβρίου 

2015. 

                                                   

  

Με αφορµή τη διεξαγωγή Περιβαλλοντικού Προγράµµατος (2014-2015) µε τίτλο 

«Μονοπάτια του δάσους» (υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Α. Χατζηστέλιου, Μ. Λαϊνά, Α.  

Μπόθου) οι µαθητές του 3ου Γυµνασίου Βύρωνα ήρθαν σε επαφή µε τις τέχνες: µουσική και 

φωτογραφία. Περπάτησαν τα µονοπάτια του Υµηττού και του Παρνασσού, γνώρισαν τη 

βιοποικιλότητα του φυσικού τοπίου και την αποθανάτισαν µέσα από το φακό τους. 

Περπάτησαν τα µουσικά µονοπάτια του µουσικού συγκροτήµατος Locomondo µέσα από τα 

τραγούδια τους που ευαισθητοποιούν απέναντι στο περιβάλλον. Τα µονοπάτια αυτά της 

τέχνης µέσα από την ερευνητική διαδικασία στη µάθηση, τους άνοιξαν το δρόµο στην 

βιωµατική προσέγγιση της αειφορίας.  

 

  

 

Στο Μαθητικό Συνέδριο οι µαθητές του 3
ου

 

Γυµνασίου Βύρωνα: Εβίτα Κ., Φάνης Κ., 

Λευτέρης Κ., Εύα Μ. και Μαρία Μ. 

συµµετείχαν µε την παρουσίαση 

«Μονοπάτια του δάσους µέσα από τη 

φωτογραφία και τη µουσική» και την 

προπόνησή τους ανέλαβε η Μαρία (Μελίνα) 

Λαϊνά. 

 

 

Φωτο: Οι µαθητές προετοιµάζονται ψυχολογικά για την παρουσίασή τους. 

 

Βασικός σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ενθάρρυνση της µαθητικής πρωτοβουλίας και 

αυτενέργειας, αλλά και η καλλιέργεια στους µαθητές δεξιοτήτων παρουσίασης εργασιών µε 

επιστηµονική προσέγγιση, καθώς και η απόκτηση από µέρους τους εµπειριών στις 

διαδικασίες συµµετοχής σε ένα επιστηµονικό συνέδριο. Επιπλέον, µέσα από την ένταξη του 

Μαθητικού Συνεδρίου στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών του 6
ου

 ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

EduDidactics 2015 επιχειρήθηκε η γόνιµη συνδιαλλαγή µεταξύ επιστηµόνων, εκπαιδευτικών 

και µαθητών και η ανάδειξη της ανάγκης για σύνδεση της εκπαιδευτικής έρευνας µε τη 

σχολική πραγµατικότητα.  

 



 
Φωτο: Οι µαθητές που συµµετείχαν στο Μαθητικό Συνέδριο µαζί µε την Υποδιευθύντρια του σχολείου, Ελένη 

∆αµαλά, και την Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά.  

 

Η συνύπαρξη µαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών εµπλούτισε το διάλογο ανάµεσα στα 

µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους ερευνητές και τόνισε τη σηµασία της µεταξύ 

τους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού τους στόχου, που δεν 

είναι άλλος από τη συνεχή προαγωγή της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

 

 
Φωτο: Η Μαρία Μαγαλιού (αριστερά), Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων ΠΕ Γ’ Αθήνας και Επιστηµονική 

Υπεύθυνη του Μαθητικού Συνεδρίου στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, µαζί µε την Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά 

(κέντρο) και την Ελένη ∆αµαλά (δεξιά).  

 

 

Με οδηγό τις Τέχνες εµπνεόµαστε, µαθαίνουµε, δηµιουργούµε... 

 

- ♦ - 


