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1) Ιζηνξηθό
Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Άζθεζεο

ηδξύζεθε ην έηνο 2000 (ΦΔΚ

177Α/2.8.2000) κε πξσηνβνπιία ηεο Αλαπιεξώηξηαο ηόηε Καζεγήηξηαο ηνπ
Σκήκαηνο, θαο Κ. Πεγηάθε, κε θύξην ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ ησλ
ηξηώλ ηκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζηα ζέκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο
ζηα ζρνιεία. Από ηελ ίδξπζή ηνπ θαη σο ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ην
Δξγαζηήξην ζηειερσλόηαλ από απνζπαζκέλνπο θηινιόγνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή/θαη από δηδάζθνληεο θηινιόγνπο

κε

ζύκβαζε

Π.Γ.

407

πνπ

αλαιάκβαλαλ ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε θ. Καιιηόπε
Πεγηάθε, Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Από ην έηνο 2010-11 ζηακάηεζαλ λα
απνζπώληαη θηιόινγνη ζην Σκήκα Φ.Κ.. θαη ηξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
γίλεηαη ε Γηδαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Δπίζεο, ην
Δξγαζηήξην επεθηείλεη ζηαδηαθά ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνηθίια
εξεπλεηηθά έξγα.
2) Δπηζηεκνληθό δπλακηθό
ήκεξα ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.. αθελόο
αλαπηύζζεη δξάζε πνπ αθνξά ηε Γηδαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο, αιιά θαη αθεηέξνπ αλαπηύζζεη θαη πνηθίιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα
ηνπο ζθνπνύο απηνύο ζηειερώλεηαη σο εμήο:
Α. Σαθηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό: 2 κέιε ΓΔΠ.
Β. Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο: 3.
Γ. Βνεζεηηθό δπλακηθό: 1 ηερληθόο (ηνπ Σκήκαηνο), 3 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ
ΠΜ Εθπαηδεπηηθή Θεσξία, Ιζηνξία θαη Πνιηηηθή, θαη 1 πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα.
Γ. Πξόζζεην Πξνζσπηθό κε αλάζεζε έξγνπ: 2 θηιόινγνη δηνξηζκέλνη ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ ακείβνληαη από ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο.
ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη αλαιπηηθά νη 4 θαηεγνξίεο ηνπ
επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
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Ολνκαηεπώλπκν
Ιδηόηεηα
Διέλε Καηζαξνύ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ
- Γηδαθηηθήο
Αηθαηεξίλε Γαιαθνύξα
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο

Β

1

Ολνκαηεπώλπκν
Ιδηόηεηα
Παξίζεο Παπατσάλλνπ
Τπνςήθηνο Γηδάθησξ
από 20/3/2013
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Υ. Αλαγσλζηνπνύινπ
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Μαξηάλζε Παιάδε

Γ

1

2

Αζπαζία Βαζηιάθε
Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα
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Διεπζεξία Παπαζηεθαλάθε
Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα
Καθέπε Μαξία
Πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα

Γ

1

2

Έξεπλα εζηηαζκέλε:
1) ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία,
2) ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα,
3) ζηελ Έξεπλα Γξάζε σο κεζνδνινγία Έξεπλαο θαη Γηδαζθαιίαο
Έξεπλα εζηηαζκέλε:
1) Ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο (πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζε καθξν θαη
κηθξν επίπεδν).
2) Φύιν θαη Δθπαίδεπζε: Θέκαηα ηαπηνηήησλ θαη έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ
3) Ηζηνξία ησλ παηδαγσγηθώλ ηδεώλ θαη ζεσξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ
4) Εεηήκαηα Μεζνδνινγίαο ηεο ηζηνξηθήο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ηεο έξεπλαο γηα ην
θύιν.
Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο
Δξεπλεηηθό Έξγν
Πξνθαηαξθηηθόο ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Η Εθπαηδεπηηθή έξεπλα-δξάζε ζηελ Ειιάδα:
Θεσξεηηθά θαη Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα.
Σξηκειήο επηηξνπή:
-Διέλε Καηζαξνύ (επόπηξηα)
- Γέζπνηλα ηακαηνπνύινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο, Σκήκα Φ.Κ., Παλεπηζηήκην
Κξήηεο.
- Μαλόιεο Γαθεξκάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δπηζηεκνινγίαο ηεο Φπρνινγίαο, Σκήκα
Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Όςεηο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Διιελίδεο εθδόηξηεο ζηνλ νζσκαληθό
ρώξν (1887 – 1922)
Σξηκειήο επηηξνπή:
-Αηθαηεξίλε Γαιαθνύξα (επόπηξηα)
- Υαηδετσάλλνπ
- . Νηελίζε
Αξρηγέλεηα θαζηδξύκαηα Επηβαηώλ [αλαηνιηθήο] Θξάθεο
Σξηκειήο επηηξνπή:
-Αηθαηεξίλε Γαιαθνύξα (επόπηξηα)
- Υ. Δμεξηδόγινπ
- . Εηώγνπ.
Βνεζεηηθό δπλακηθό

Ολνκαηεπώλπκν
Ιδηόηεηα
Αθνπκηαλάθεο
Γεώξγηνο
ΜΑ Δπηζηήκεο
Τπνινγηζηώλ
Μαξία Μάδε
Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα
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Σαθηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό
Δζηίαζε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ

Έξγν
Τπνζηεξίδεη εμαξρήο θαη ζπλερώο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ από ηερληθήο πιεπξάο.

Εζεινληηθή εξγαζία – ςεθηνπνίεζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, ηαμηλόκεζε αξρείσλ
πλδξνκή εξγαζηεξίνπ ζε πκπόζηα, εκεξίδεο θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο
πνπ δηνξγαλώλεη ην Δξγαζηήξην, θ.ά.
πκκεηνρή ζην Γηαθξαηηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν “Women Writers in
History - Toward a New Understanding of European Literary Culture”.
(Γηάξθεηα Οθηώβξηνο 2010-επηέκβξηνο 2013. Υξεκαηνδόηεζε : European
Cooperation in Science and Technology [COST]. ISCH Action IS0901.
Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζέκαηα Ιζηνξίαο ηεο
Εθπαίδεπζεο θαη Φύινπ. Δηακόξθσζε ζρεηηθώλ βηβιηνγξαθηώλ.
Εζεινληηθή εξγαζία: γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο. Δλεκέξσζε
θνηηεηώλ θαη επαθέο κε ζρνιεία. Πξνώζεζε εγγξάθσλ.

Πξόζζεην Πξνζσπηθό κε ζύκβαζε Έξγνπ
Ολνκαηεπώλπκν
Έξγν
Ιδηόηεηα
Μαζήκαηα εηδηθήο δηδαθηηθήο θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Πξνεηνηκαζία θνηηεηώλ γηα ηηο
Αγγειηδάθε Μαξία
ΜΑ Φηινινγίαο θαη ππνςήθηαδηδαζθαιίεο πνπ ζα θάλνπλ. Οδεγίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαθέισλ ηνπο.
Γηδάθηνξαο Παηδαγσγηθήο
Βαζκνιόγεζε ησλ θαθέισλ πνπ ζα παξαδώζνπλ νη θνηηεηέο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
Άζθεζεο.
Μαζήκαηα εηδηθήο δηδαθηηθήο θηινινγηθώλ καζεκάησλ. Πξνεηνηκαζία θνηηεηώλ
Λνπιαδάθε Αξγπξώ,
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Γξ. θηινινγίαο θαη ΜΑ
Παηδαγσγηθήο

γηα ηηο δηδαζθαιίεο πνπ ζα θάλνπλ. Οδεγίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
θαθέισλ ηνπο. Βαζκνιόγεζε ησλ θαθέισλ πνπ ζα παξαδώζνπλ νη θνηηεηέο κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο Άζθεζεο.

3. Δύξνο εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
3.1. Πεηζαξρίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη
ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Άζθεζεο ππεξεηνύληαη εξεπλεηηθά νπζηαζηηθά δύν
εξεπλεηηθέο πεηζαξρίεο:
– ε ρνιηθή Παηδαγσγηθή (Διέλε Καηζαξνύ)
- ε Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο (Αηθαηξίλε Γαιαθνύξα).
3.2. Υξεκαηνδνηνύκελα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα
Όπσο βεβαηώλεη ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ε βησζηκόηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ
κέρξη ζήκεξα βαζίδεηαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ από
εζληθνύο θνξείο θαη από ηνλ ΔΛΚΔ. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε όισλ ησλ
πξνγξακκάησλ έγηλε κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2 θαίλνληαη: ε ρξνλνινγία, ε επσλπκία, ν θνξέαο
ρξεκαηνδόηεζεο, ν επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο, νη ζπλεξγάηεο θαη ην παξαρζέλ έξγν
θάζε πξνγξάκκαηνο.
Υξνλνινγία
Ηαλνπάξηνο
2009Αύγνπζηνο
2010

2011-2012

2011-2012

Δπσλπκία
πξνγξάκκαηνο
ηελ πξννπηηθή ηεο
δηακόξθσζεο δπλακηθώλ
δηθηύσλ κάζεζεο
ππνςεθίσλ
εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηεο
έξεπλαο δξάζεο: ν ξόινο
ηεο αξρηθήο ηνπο
εθπαίδεπζεο ζην
Παλεπηζηήκην
Δλδνζρνιηθή
επηκόξθσζε
εθπαηδεπηηθώλ

Φνξέαο
Υξεκαηνδόηεζεο
ΔΛΚΔ.
Παλ/κην Κξήηεο

πλεξγάηεο

Παξαρζέλ έξγν

Επηζηεκνληθή
ππεύζπλε
Διέλε Καηζαξνύ
Σπλεξγάηεο
Βαζίιεο Σζάθνο,
Λέθηνξαο ηόηε ζην
ΔΚΠΑ

-1 άξζξν ζηελ αγγιηθή
γιώζζα θαη 1 ζηελ
ειιεληθή γιώζζα.
-Αλαθνηλώζεηο ζε
ζπλέδξηα

Πξόγξακκα ΔΠΑ
«Δθπαίδεπζε
Παιηλλνζηνύλησλ
θαη Αιινδαπώλ
καζεηώλ» - ΔΛΚΔ
ηνπ ΑΠΘ

- 1 άξζξν ζηελ
αγγιηθή γιώζζα θαη 1
ζηελ ειιεληθή
γιώζζα.
- 2 αλαθνηλώζεηο ζε
δηεζλή ζπλέδξηα

Γηακνξθσηηθή
αμηνιόγεζε ηεο
πηινηηθήο εθαξκνγήο
ησλ λέσλ
Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε

Ηλζηηηνύην
Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο, ζην
πιαίζην ηεο
Πξάμεο «ΝΔΟ
ΥΟΛΔΗΟ
(ρνιείν 21νπ
αηώλα) – Νέν
Πξόγξακκα
πνπδώλ

Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο: Εσή
Παπαλανύκ,
Καζεγήηξηα ζην
ΑΠΘ.
Σπλεξγάηεο
Διέλε Καηζαξνύ
Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Κ. Γεκόπνπινο,
Αληηπξόεδξνο ΗΔΠ
Σπλεξγάηεο (κεηαμύ
άιισλ)
Διέλε Καηζαξνύ

- Αλάπηπμε
απαξαίηεησλ
εξγαιείσλ
αμηνιόγεζεο, γηα ην
γλσζηηθό αληηθείκελν:
Γιώζζαο-Λνγνηερλίαο
ζην Γεκνηηθό θαη ζην
Γπκλάζην
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2012-2013

Μάηνοεπηέκβξηνο
2010

2011-12

10/2/201210/2/2013

Οθηώβξηνο
2010επηέκβξηνο
2013

ηνηρεία θξηηηθνύ
γξακκαηηζκνύ ζην
πηινηηθό Πξόγξακκα
πνπδώλ ηεο
Νενειιεληθήο Γιώζζαο
γηα ην Γπκλάζην
Γπλαηθείνο νζσκαληθόο
ηύπνο (19νο αηώλαο-αξρέο
20νύ): Κνηλσληθέο
αληζόηεηεο θαη
Φεκηληζκνί.
Σπγθξόηεζε
κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ
έξεπλαο γηα ηε κειέηε ηεο
γπλαηθείαο εθδνηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
Γπλαίθεο Παηδαγσγνί θαη
παηδαγσγηθή ζθέςε ζηνλ
ειιελόθσλν ρώξν (19νο
αη. – 1932)

ΔΛΚΔ.
Παλ/κην Κξήηεο

Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Διέλε Καηζαξνύ

- 1 αλαθνίλσζε ζε
δηεζλέο ζπλέδξην
- εηνηκάδεηαη 1
δεκνζίεπζε άξζξνπ
ζηελ αγγιηθή γιώζζα.

ΔΛΚΔ.
Παλ/κην Κξήηεο

Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Αηθαηεξίλε
Γαιαθνύξα

Δηζεγήζεηο ζε
Ζκεξίδεο/ πλέδξηα.
Οξγάλσζε πλεδξίσλ

ΔΛΚΔ.
Παλ/κην Κξήηεο

Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Αηθαηεξίλε
Γαιαθνύξα

ΔΛΚΔ.
Παλ/κην Κξήηεο

Επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Αηθαηεξίλε
Γαιαθνύξα

Women Writers in
History - Toward a New
Understanding of
European Literary
Culture

European
Cooperation in
Science and
Technology
[COST]. ISCH
Action IS0901

Suzan van Dijk

Αηνκηθέο δεκνζηεύζεηο
ησλ ζπκκεηερόλησλ
(2). Οξγάλσζε βάζεο
δεδνκέλσλ γηα ηα
ζεξβηθά έληππα
Πξνθνξηθή
αλαθνίλσζε ζε
ζπλέδξην. Μηα
ειιελόγισζζε θαη
αγγιόθσλε
δεκνζίεπζε
Αλαδήηεζε,
ζπγθέληξσζε θαη
κειέηε ησλ ηεθκεξίσλ
ηεο δηεζλνύο
πξόζιεςεο ηεο
γπλαηθείαο
ζπγγξαθηθήο
παξαγσγήο, κε
ζπλεηζθνξά από ηα
δεδνκέλα ηεο
ζπγγξαθηθήο
παξαγσγήο ζηελ
ειιεληθή γιώζζα

4. Γηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ, πλαληήζεσλ θαη Ηκεξίδσλ
Σα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρνπλ δηνξγαλώζεη ηελ ηειεπηαία 5εηία ηηο εμήο
επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο:


Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθό πλέδξην (ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα
Πξνζρνιηθήο

Δθπαίδεπζεο)

«Βίσκα,

Μεηαθνξά

θαη

Πνιπηξνπηθόηεηα:

εθαξκνγέο ζηελ επηθνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε κάζεζε θαη ηε γλώζε».
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν, 10-12 Οθησβξίνπ 2008.


Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
Π.Μ.. Εθπαηδεπηηθή Θεσξία, Ιζηνξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ..». Ζ
δηεκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 θαη 3 Γεθεκβξίνπ 2010 ζην Ρέζπκλν, ζε
αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ..
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Δπηζηεκνληθή πλάληεζε κε ζέκα: «Γηδαθηηθή Άζθεζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή.
Αλαγθαηόηεηα, Οξγάλσζε, Πξνβιεκαηηζκνί, Γπλαηόηεηεο» ζην Ρέζπκλν ζηηο 18
Μαΐνπ 2012 (ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Κνζκεηεία ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο).



Δπηζηεκνληθή πλάληεζε κε ζέκα: «Γηδαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αλαγθαηόηεηα,
Οξγάλσζε, Πξνβιεκαηηζκνί, Γπλαηόηεηεο» ζην Ζξάθιεην ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ
2013 (ζπλδηνξγάλσζε κε ην Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Ζξαθιείνπ).



Οξγαλώηξηα ζπλεδξίαο (panel) κε ηνλ ηίηιν Women’s Journals in the Ottoman
and post-Ottoman Balkans (19th and early 20th centuries): Social Inequalities and
Feminisms, ζην ζπλέδξην πνπ νξγαλώζεθε από ηελ International Federation for
Research in Women’s History (IFRWH) ζε ζπλεξγαζία κε 21st International
Congress of Historical Sciences, Αmsterdam 22-28 Απγνύζηνπ.



Οξγάλσζε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ ηεο
Δθπαίδεπζεο,
Παλ/κίνπ

θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ

Κξήηεο)

Παλειιήληνπ

Δπηζηεκνληθνύ

Γηεκέξνπ,

κε

ζέκα

“Ηζηνξηνγξαθία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο: Δπαλεθηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο", 2
θαη 3 Ννεκβξίνπ 2012, Παλεπηζηεκηνύπνιε Γάιινπ, Ρέζπκλν.

5. πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ
Σα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ –εθηόο από ηηο ζπλεξγαζίεο Erasmus ησλ νπνίσλ είλαη
ππεύζπλα-

έρνπλ πνηθίιεο άιιεο ζπλεξγαζίεο κε Ηδξύκαηα ηνπ Δμσηεξηθνύ.

πγθεθξηκέλα,


ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό Γίθηπν Ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ
KASTALIA. To Kastalia είλαη έλα επξσπατθό δίθηπν 16 ζπλεξγαδόκελσλ
ηδξπκάησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Σα ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαιύπηνπλ
ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,
πξν-ζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. Σν δίθηπν δίλεη ηε
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δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζνύλ ηξόπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ηδξπκάησλ ζε
πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο θαη αθαδεκατθέο δξαζηεξηόηεηεο.


ζπληνληζκό εξεπλεηηθήο νκάδαο από παλεπηζηεκηαθνύο θαη εξεπλήηξηεο μέλσλ
(θαη ειιεληθώλ) ηδξπκάησλ: α) St. Kliment Ohridski University of Sofia
[Bulgaria]: Krassimita Daskalova, Nadeshna Alexandrova. β) University of
Belgrade: Biljana Dojcinovic-Nesic. γ) University of Ankara: Elif Ekin Aksit. δ)
Wissenschaftskolleg [Institute for Advanced Study] Berlin: Nazan Maksudyan
θαη κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο. Ζ ζπλεξγαζία απηή πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή
δξαζηεξηόηεηα, θνηλέο παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα θαη δεκνζηεύζεηο.



ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκην Istanbul, Women Studies and Research Center.

Σαπηόρξνλα ην Δξγαζηήξην έρεη αλαπηύμεη ζπλεξγαζίεο κε Ηδξύκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ.
πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζπλεξγαζία:


κε ην ΔΚΠΑ, Σκήκα ΦΠΦ, ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ ζηα
δύν Σκήκαηα, ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο ζηα ΠΜ ησλ δύν Σκεκάησλ, ΦΚ θαη
ΦΠΦ, ζπλεξγαζία ζε δεκνζηεύζεηο θαη ζπλεπνπηεία κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ.



κε ην ΔΚΠΑ, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία
ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε δεκνζηεύζεηο θαη ζπλέθδνζε
επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ (Action Researcher in Education).



Με ην ΔΚΠΑ, Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, ζπλεπνπηεία 2
δηδαθηoξηθώλ δηαηξηβώλ ελ εμειίμεη.

 κε ην ΑΠΘ, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο θαη Σκήκα Φπρνινγίαο
Α.Π.Θ.: i) ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ii) ζπλεξγαζία ζε
δεκνζηεύζεηο, iii) ζπλεπνπηία κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, iv)
Οκηιία κεηά από πξόζθιεζε ζε ηηκεηηθή εθδήισζε γηα κέινο ηνπ ηκήκαηνο
(13/6/2013), v) Πξόζθιεζε ζην Βαζίιε Φνύθα, ιέθηνξα ζην Σκήκa, γηα
δηδαζθαιία ζην κεηαπηπρηαθό ζεκηλάξην, ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2010-2011.

6. Γηδαθηηθή Άζθεζε θνηηεηώλ Φηινζνθηθήο ρνιήο
Χο ην αθαδεκατθό έηνο 2009-10 ε Γ.Α. πινπνηνύληαλ από έλα κέινο ΓΔΠ, σο ππεύζπλν γηα
απηήλ θαη πέληε πεξίπνπ απνζπαζκέλνπο ζην Παλεπηζηήκην θηινιόγνπο από ηε Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε. Σν 2010-11 δελ πινπνηήζεθε θαζόινπ ε Γ.Α., γηαηί δελ απνζπάζηεθε θαλέλαο
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εθπαηδεπηηθόο γηα ην έξγν απηό, ελώ από ην 2011-12 θαη εμήο πινπνηείηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ
αλαπηύζζεηαη ζηε ζπλέρεηα.

Σηόσοι ηηρ Δ.Α. είλαη : α) ε ζύλδεζε ζεσξίαο –πξάμεο. ε εθαξκνγή δειαδή ζηελ
πξάμε ηεο απνθηεζείζαο από ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο γλώζεο, β) ε απόθηεζε πνιύηηκεο
εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο κέζα ζην ζρνιείν (δηδαθηηθήο, δηνηθεηηθήο, αιιά θαη
επξύηεξα εκπεηξίαο πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηε ζρνιηθή δσή), γ) ε ζύλδεζε ηνπ
Σκήκαηνο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε
ζρνιεία ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, ζε κηα –θαηά ην
δπλαηόλ- ηζόηηκε βάζε.
Οπγάνωζη: Ζ πινπνίεζε ηεο Γ. Α. πεξηιακβάλεη δύν δξάζεηο πνπ εμειίζζνληαη
ηαπηόρξνλα. Ζ κία αθνξά παξαθνινύζεζε καζεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο ζην
Παλεπηζηήκην θαη ε άιιε ζπκκεηνρή ηνπο, γηα έλα δηάζηεκα πεξίπνπ 2 κελώλ, ζην
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα πεξίπνπ 10 ώξεο εβδνκαδηαίσο. Κάζε αθαδεκατθό έηνο ε Γ.
Α. γίλεηαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εμακήλνπ (ηνπ ρεηκεξηλνύ ή ηνπ εαξηλνύ). ηε
Γηδαθηηθή Άζθεζε επηιέγνληαη θαη ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο θαη ησλ ηξηώλ Σκεκάησλ
ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
Ζ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα (έλαξμε, δξαζηεξηόηεηεο,
δηαδηθαζία) γίλεηαη κέζσ ηνπ καζήκαηνο Δηδαθηηθή Άζθεζε πνπ δηδάζθεηαη ζην
Παλεπηζηήκην. Σν κάζεκα απηό πεξηιακβάλεη θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ
παξαηήξεζε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό
δηδάζθεηαη πώο δηακνξθώλεηαη έλα ζρέδην καζήκαηνο, βαζηθέο αξρέο αμηνιόγεζεο
κηαο δηδαζθαιίαο, όπσο θαη ζηνηρεία εηδηθήο δηδαθηηθήο θηινινγηθώλ καζεκάησλ.
Δπίζεο, νη θνηηεηέο εμνηθεηώλνληαη κε πνηθίια εθπαηδεπηηθά πιηθά, κειεηνύλ
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη δηάθνξεο θιείδεο θαη θόξκεο παξαηήξεζεο
δηδαζθαιίαο.
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο επηζθέπηνληαη ζρνιεία γηα δύν πεξίπνπ κήλεο. Έηζη, γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο άζθεζεο έσει δημιοςπγεί ένα δίκηςο θιλολόγων πος λειηοςπγούν ωρ
μένηοπερ ηων αζκούμενων θοιηηηών μαρ ζηα ζςνεπγαζόμενα ζσολεία (Γςμνάζια
και Λύκεια). Σα ζρνιεία απηά βξίζθνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ζην Ρέζπκλν, αιιά
θαη ζην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά. ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ζρνιείσλ πνπ
δηακνξθώζεθε ην 2011 ζηαδηαθά πξνζηίζεληαη θαη λέα πνπ εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ.
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Από ην δίθηπν απηό νη θνηηεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ ην ζρνιείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Αλ
γηα έλα ζρνιείν ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο από ηηο ζέζεηο ησλ αζθνύκελσλ
θνηηεηώλ πνπ κπνξεί ην ζρνιείν λα θαιύςεη, επηιέγνληαη πξώηα νη θνηηεηέο πνπ
βξίζθνληαη πην θνληά ζηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ (ηνπο απνκέλνπλ ιηγόηεξα καζήκαηα γηα
ην πηπρίν). Ζ ελεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ γίλεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη
πξνζσπηθέο επαθέο ηεο ππεύζπλεο ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο, όπσο θαη κε
επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ.
Υλοποίηζη ηηρ Δ.Α. ζηα ζςνεπγαζόμενα ζσολεία: Οη ζπλεξγαδόκελνη κέληνξεοθηιόινγνη ππνδέρνληαη θαη αζθνύλ ζην ζρνιείν ηνπο έλα κηθξό αξηζκό θνηηεηώλ/ηξηώλ. Κάζε ζρνιείν, ζην νπνίν ππάξρνπλ θηιόινγνη δηαζέζηκνη γηα ην ξόιν ηνπ
κέληνξα, αζθεί θνηηεηέο (ρσξίο ζπλνδεία επόπηε – απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ)
θαηά ηνλ εμήο ηξόπν:
Α) ‘Έλαο θηιόινγνο, πνπ νξίδεηαη ππεύζπλνο ηεο δηδαθηηθήο άζθεζεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ππνδέρεηαη ηε κηθξή νκάδα ησλ θνηηεηώλ θαη, αξρηθά, νξίδεη,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο, έλα πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο 9-10 δεηγκαηηθώλ
δηδαζθαιηώλ ζηα θηινινγηθά αληηθείκελα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από θηινιόγνπο
ηνπ ζρνιείνπ ζε δηάζηεκα πεξίπνπ δύν κελώλ. ην ηέινο θάζε δεηγκαηηθήο
δηδαζθαιίαο, ν δηδάζθσλ πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπληνλίδεη κηα ζπδήηεζε κε ηνπο
θνηηεηέο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πνηθίιεο δηδαθηηθέο παξακέηξνπο
ησλ

δηδαζθαιηώλ

πνπ

παξαθνινύζεζαλ

ηε

ζπγθεθξηκέλε

εκέξα

θαη

λα

ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν παξαηήξεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζεκηά.
Β) Αθνύ νινθιεξσζεί ε πξνεγνύκελε δηαδηθαζία, θάζε κέληνξαο ζα αλαιάβεη 1-3
θνηηεηέο/-ηξηεο θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ αηνκηθή ηνπο δηδαζθαιία. Απηό
ζεκαίλεη:
α) λα παξαρσξήζεη ζηνλ θαζέλα 2 δηδαθηηθέο ώξεο από ην πξόγξακκά ηνπ/-ηεο, γηα
λα δηδάμνπλ, αθνύ έιζνπλ ζε ζπλελλόεζε γηα ην κάζεκα θαη ηε δηδαθηηθή ελόηεηα,
β) λα ηνπο δερζεί ζην ηκήκα ζην νπνίν ζα δηδάμνπλ γηα 2-3 ώξεο γηα ιόγνπο
εμνηθείσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό πεξηβάιινλ,
γ) λα ειέγμεη ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο,
δ) λα παξαθνινπζήζεη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο θαη λα εθζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ γη’ απηέο.
Ζ ζπδήηεζε κε ηνλ θάζε θνηηεηή/ -ηξηα θαιόλ είλαη λα έρεη ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθό
– αλαηξνθνδνηηθό θαη όρη ζηελά αμηνινγηθό.
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ε) Να ζπκπιεξώζεη κηα αμηνινγηθή έθζεζε γηα ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ θνηηεηή θαη ηε
ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ.
Γ) Σαπηόρξνλα, ν θνηηεηέο –θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δίκελνπ δηαζηήκαηνο πνπ
επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε όιε ηε ζρνιηθή δσή πξνζθέξνληαο ηηο
ππεξεζίεο ηνπ: πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη δηαγσληζκάησλ, επηηεξήζεηο,
ζπκκεηνρή ζε πξόηδεθη, βαζκνινγίεο καζεηώλ, νξγάλσζε καζεηηθώλ εληύπσλ,
ζρνιηθώλ εθδξνκώλ, γηνξηώλ, θηι.).
Αζκούμενοι θοιηηηέρ και ζςνεπγαζόμενα ζσολεία: Καηά ην πξώην έηνο πινπνίεζεο
ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ (2011-12, εαξηλό
εμάκελν) αζθήζεθαλ 87 θνηηεηέο (32 θνηηεηέο από ην Σκήκα Φ.Κ.., 40 από ην
Σκήκα Φηινινγίαο θαη 15 από ην Σκήκα Ηζηνξίαο –Αξραηνινγίαο) ζε 15
ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία. Οη αηηήζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί γηα ζπκκεηνρή ζηε Γ.Α.
ήηαλ ζπλνιηθά 208.
Καηά ην δεύηεξν έηνο πινπνίεζεο ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν (201213, ρεηκεξηλό εμάκελν) αζθήζεθαλ 123 θνηηεηέο ζε 28 ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία. Οη
αηηήζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί γηα ζπκκεηνρή ζηε Γ.Α. ήηαλ ζπλνιηθά 278.
Καηά ην ηξίην έηνο πινπνίεζεο ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν (2013-14,
ρεηκεξηλό εμάκελν) αζθνύληαη 150 θνηηεηέο ζε 36 ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία. Οη
αηηήζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί γηα ζπκκεηνρή ζηε Γ.Α. ήηαλ ζπλνιηθά 280.
Δύθνια θαλείο κπνξεί λα δεη ηελ έληνλε απμεηηθή ηάζε ζηνλ αξηζκό ησλ
αζθνύκελσλ θνηηεηώλ, ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ θηινιόγσλ – κεληόξσλ θαη ησλ
ζπλεξγαδνκέλσλ ζρνιείσλ.
Αξιολόγηζη αζκοςμένων θοιηηηών/ηπιών: Ζ πνξεία

ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο

παξαθνινπζείηαη από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν αζθείηαη θαη θπξίσο από
ην ζπλεξγαδόκελν θηιόινγν πνπ δξα σο κέληνξαο ηνπ/ηεο. Ο Γηεπζπληήο
ζπκπιεξώλεη θύιιν/έθζεζε αμηνιόγεζεο γηα ηνλ θάζε αζθνύκελν/ε. Ο θηιόινγνοκέληνξαο θαηαζέηεη δύν εθζέζεηο ησλ ηζάξηζκσλ δηδαζθαιηώλ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο.
Γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζή ηνπ/ηεο, ν θνηηεηήο/ηξηα θαηαζέηεη ζηελ ππεύζπλε ηεο
Γ.Α. θάθειν πιηθνύ (portfolio) ζην νπνίν πεξηιακβάλεη: εκεξνιόγην δξαζηεξηνηήησλ
ζην ζρνιείν (ππνγξάθεηαη από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ην θηιόινγν-κέληνξα),
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ζπκπιεξσκέλα 10 θύιια παξαηήξεζεο ηζάξηζκσλ δηδαζθαιηώλ από ην θνηηεηή/ηξηα,
2 ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηηο 2 δηδαζθαιίεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο, 2 αμηνινγήζεηο ησλ
δηδαζθαιηώλ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο από ην θηιόινγν- κέληνξα, απηναμηνιόγεζε
θνηηεηή/ηξηαο, θύιιν αμηνιόγεζεο ηεο Γ.Α. από ην/ηε θνηηεηή/ηξηα. ηνλ θάθειν
αμηνινγνύληαη: ηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ, ε ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζή ηνπ, ε κνξθή
ηνπ, ην βάζνο ηνπ ζηνραζκνύ ηνπ θνηηεηή πάλσ ζηηο δηδαζθαιίεο ζηελ πνξεία ηνπ
εμακήλνπ θαη ε πξνζπκία ηνπ ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζην ζρνιείν. Ζ ηειηθή
βαζκνινγία ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηε Γ.Α. είλαη ε βαζκνινγία ηνπ θαθέινπ ηνπ.
Αξιολόγηζη ηηρ Δ.Α.: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαη αθνύ νη θνηηεηέο έρνπλ
νινθιεξώζεη όιεο ηνπο ηηο ππνρξεώζεηο ζηε Γ.Α., γίλεηαη ζπλάληεζε ζην
Παλεπηζηήκην όπνπ παξεπξίζθνληαη θνηηεηέο/ηξηεο αιιά θαη θηιόινγνη-κέληνξεο,
όπσο θαη Γηεπζπληέο ζπλεξγαδνκέλσλ ζρνιείσλ. ηελ αλνηρηή απηή ζπλάληεζε
ζπδεηνύληαη ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ από ηελ Γ.Α. γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηα
ζρνιεία, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ, νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ. Σέινο, όινη νη εκπιεθόκελνη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε
βειηίσζε ηεο Γ.Α.
Απηό πνπ θπξίσο ππνγξακκίδεηαη σο έιιεηςε ζε όιεο ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηώλ
σο ηώξα είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ γηα ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο, ε
παξνρή δειαδή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ζε θάζε θνηηεηή/ηξηα από εηδηθό ζε
ζέκαηα εηδηθήο δηδαθηηθήο θηινινγηθώλ καζεκάησλ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ
καζήκαηνο. Απηό ήηαλ ην έξγν πνπ αλαιάκβαλαλ νη απνζπαζκέλνη θηιόινγνη από ηε
Β/ζκηα Δθπαίδεπζε, ε απνπζία ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ην έιιεηκκα απηό, όπσο θαη
θελό ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δηδαζθαιηώλ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ, έξγν πνπ ηώξα
επσκίδνληαη απνθιεηζηηθά νη θηιόινγνη-κέληνξεο ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε
πνιιέο θνξέο.
Βεβαίσο, θέηνο (2013-14) ρξεκαηνδνηήζεθε ε πξόζιεςε δύν θηινιόγσλ γηα ην έξγν
απηό από ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Με ην ζπληνληζκό ηνπ κέινπο ΓΔΠ
πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε Γ.Α., νη δύν απηνί θηιόινγνη πνπ δηαζέηνπλ εμεηδίθεπζε ζε
ζέκαηα Γηδαθηηθήο Φηινινγηθώλ καζεκάησλ κέζσ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ
θαζνδεγνύλ ηνπο θνηηεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ζηε ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη
γεληθόηεξα ζην ζρεδηαζκό ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο. Απνκέλεη λα δνύκε ζην ηέινο ηνπ
εμακήλνπ λέεο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηώλ ώζηε λα θαηαιάβνπκε πώο ιεηηνύξγεζε ε
επηθνπξία απηή ησλ δύν θηινιόγσλ ή ηπρόλ λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
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7. Γηαζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία


Σν Δξγαζηήξην –κέζα από ηε δηελέξγεηα ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο- πξνζθέξεη
ηα ηειεπηαία ηξία αθαδεκατθά έηε ζεκαληηθό έξγν ζηελ επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (ησλ θηινιόγσλ). Ζ ππεύζπλε ηεο
Γ.Α., Διέλε Καηζαξνύ, πξαγκαηνπνηεί θάζε έηνο από ην 2011-12 σο ζήκεξα
επηκνξθσηηθέο

ζπλαληήζεηο

κε

ηνπο

θηινιόγνπο-κέληνξεο

ησλ

ζπλεξγαδνκέλσλ ζρνιείσλ θαη ζηηο ηξεηο πόιεηο (Ρέζπκλν, Ζξάθιεην θαη
Υαληά), όπσο θαη κηα επηζηεκνληθή ζπλάληεζε θάζε ρξόλν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο Γ.Α.


Δπηπιένλ, ηα δύν κέιε ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ είραλ ηελ επηζηεκνληθή επζύλε
ηνπ δηαξθνύο ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν: «Δπηζηήκεο θαη Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε». Σν ζεκηλάξην δηνξγαλώζεθε ζην Ρέζπκλν, δηήξθεζε από ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2009 σο ην Μάην 2010, απεπζπλόηαλ ζε εθπαηδεπηηθνύο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. ην πιαίζηό ηνπ
νξγαλώζεθαλ 12 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο 3-4 εηζεγεηέο ζηελ θάζε κηα. Οη
ζεκαηηθέο ησλ ζπλαληήζεσλ/εηζεγήζεσλ αθνξνύζαλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη
ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο
πνπ

εληάζζνληαη

ζηα

αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα

ηεο

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο, όπσο θαη ζηνπο ηξόπνπο πνπ απηά αμηνπνηνύληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο δηδαζθαιίαο ζηε βαζκίδα απηή ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζεκηλάξην
ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Κνζκεηεία ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ην Σκήκα
Φ.Κ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.


Δπίζεο, ηα δύν κέιε ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ήηαλ από ην 2007 σο 2011
αλαπιεξώηξηεο Δπόπηξηεο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ (Γπκλαζίνπ θαη
Λπθείνπ) Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην Ρέζπκλν. Από ην 2011 σο ζήκεξα
(2013) ε δηεπζύλνπζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη Πξόεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ
θαη Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην Ρέζπκλν.

8. Δμνπιηζκόο Δξγαζηεξίνπ θαη Αξρεία πνπ θηινμελεί
ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Άζθεζεο ππάξρνπλ:
■ 1 Ζ/Τ κε πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη έλαο εθηππσηήο.
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■ 1 Φσηνηππηθό, πνπ δελ ιεηηνπξγεί.
■ Έπηπια: 20 θαξέθιεο, 2 πνιπζξόλεο, 2 έπηπια-γξαθεία, ηειέθσλν , 6 ληνπιάπεο/
«βηβιηνζήθεο».
■ Δζσηεξηθή Βηβιηνζήθε Δξγαζηεξίνπ (κε βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Γ.Α.,
εξγαζίεο θνηηεηώλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θηινινγηθώλ
καζεκάησλ ζε πνιιά αληίηππα, πνηθίια έληππα θαη ςεθηαθά πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Γ.Α. θ.ά.).
■ Μεραλήκαηα: 2 κεραλήκαηα γηα πξνβνιή δηαθαλεηώλ, 1 ηειεόξαζε παιηάο
ηερλνινγίαο (ηνπιάρηζηνλ 12 εηώλ), 5 ςεθηαθά κηθξά καγλεηόθσλα θαη 2 κε θαζέηα,
1 βηληενπξνβνιέαο.
■ Αξρείν ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ: ζε εηδηθό ρώξν θπιάζζνληαη παιηά ζρνιηθά
εγρεηξίδηα (δεθαεηηώλ 1970, ’80 θαη ’90) δηαθόξσλ καζεκάησλ.
■ Φεθηαθό αξρείν γπλαηθείνπ ηύπνπ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ ηνπ Οζσκαληθνύ Υώξνπ.
9. Αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Σα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ αμηνπνηνύληαη:
■ ζε πνηθίινπ ηύπνπ έξεπλεο: όρη κόλν ζηελά ζηε βειηίσζε ηεο Γηδαθηηθήο
Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, αιιά θαη επξύηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.
■ εθπαηδεπηηθά: πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο λα
εθπνλήζνπλ ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο, λα
ζπλδξάκνπλ ζην δηδαθηηθό καο έξγν θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ έξεπλα, θαη
■ ζηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία: ζηηο επηκνξθώζεηο πνπ θάλνπκε ζε
εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη ζηηο δηαιέμεηο καο πξνο ην επξύ θνηλό δείρλνπκε κέξνο ησλ
επξεκάησλ καο.
10. Πξνηάζεηο
Σν Δξγαζηήξην έρεη δπλακηθό αλάπηπμεο θαη αλάιεςεο επηπιένλ εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ θαη πεξαηηέξσ εκπινθήο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηηο δξάζεηο ηνπ.
Δπηπιένλ, επεηδή, όπσο θάλεθε από όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ηνπ
Δξγαζηεξίνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε Γηδαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ, αιιά
επεθηείλεηαη ζε κηα πιεζώξα εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ πνηθίια
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ζέκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο, πξνηείλεηαη ε κεηνλνκαζία ηνπ ζε Εξγαζηήξην
Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
02 Γεθεκβξίνπ 2013
Ζ Γηεπζύλνπζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Διέλε Καηζαξνύ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο
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