
Η Χημεία με πειράματα

Το βιβλίο του Κώστα
Αποστολόπουλου,
Σχολικού Συμβούλου
ΠΕ04 «Η Χημεία
με πειράματα:
Πρόταση
εισαγωγής της
διδασκαλίας της
Χημείας στην Α΄
Γυμνασίου».  Είναι
μία πρόταση για
εισαγωγή της
Χημείας στην Α΄
Γυμνασίου. Περιέχει,
όμως, πάρα πολλές
απλές και
ενδιαφέρουσες
εργαστηριακές
δραστηριότητες, με
καθημερινά υλικά, οι
οποίες θα είναι
χρήσιμες στους
συναδέλφους που
διδάσκουν Χημεία και
σε μεγαλύτερες τάξεις
(με κατάλληλες
τροποποιήσεις).

Επίσης, το βιβλίο δεν
εστιάζει τόσο στην

εκμάθηση εννοιών Χημείας, όσο στην ενίσχυση του επιστημονικού τρόπου σκέψης των
μαθητών (ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας) και στην απόκτηση πιο
ολοκληρωμένης αντίληψης για τις διαστάσεις της επιστήμης της Χημείας στην ζωή
τους, ώστε να συνδεθούν ισχυρότερα με τη Χημεία και να την αγαπήσουν.

Για να δείτε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Posted on 05/04/2018

https://papede.files.wordpress.com/2018/04/chemistry.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2018/04/chemistry.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2018/04/chemistry.pdf
https://papede.wordpress.com/2018/04/05/%ce%b7-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/


 

Επιμέλεια Γιώργος Μπαγάκης 

 Τα τριάντα κείμενα του βιβλίου με τίτλο εντάσσονται σε τρία βασικά μέρη της 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζεται στο σχολείο 
(school based): Μέθοδοι, Πρακτικές σχολείων, Πολιτικές. Αν και έχουν εμφανιστεί εργασίες 
στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις κατά καιρούς από τη δεκαετία του 1990 στη χώρα μας, 
είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά, που το ζήτημα τίθεται συνολικά και επικαιροποιημένα σε 
έντυπη μορφή. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες κειμένων έχουν συζητηθεί 
ελάχιστα στη χώρα μας. Αυτό έγινε εφικτό μετά το μεγάλο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 20-22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κόρινθο, από τη Μονάδα 
Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, η οποία ανήκει στο Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο 
συνέδριο αυτό οι κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν συζητήθηκαν εκτεταμένα με εκατό 
πενήντα εισηγήσεις.  

Οι συγγραφείς των κειμένων είναι πανεπιστημιακοί, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές 
σχολείων, εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται κείμενο του John MacBeath από το 
Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος θεωρείται «ο πατέρας» της αυτοαξιολόγησης 
σχολείου, δύο ακόμα κείμενα από αγγλικά πανεπιστήμια και τρία κείμενα από κυπριακά 
πανεπιστήμια και σχολεία. 

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ 

 

http://www.grigorisbooks.gr/datafiles/Pages%20from%20Bagakis%20-%2005.pdf


Προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς 
Η Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Αναστασία Γεωργιάδου προσφέρει δωρεάν τα πονήματά της 

για την Προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς (2 τόμοι), για ελεύθερη χρήση και 

αξιοποίηση ως εκπαιδευτικό υλικό για Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου και Βιωματικές 

Καινοτόμες Δράσεις  με τη μεθοδολογία project του Γυμνασίου. 

 

“ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ”, Εκδόσεις Σαΐτα – 

Saita Publications (βιβλία που πετάνε ελεύθερα στο Διαδίκτυο) της σειράς Philosophia Ancilla/ 

Academica, Ιανουάριος 2016, ISBN: 978-618-5147-75-4. 

 

Ι τόμος: Θεωρητικό πλαίσιο 150 σελίδες. Γενικού ενδιαφέροντος που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός διαλέξεων για τους εκπαιδευτές και 

τους καλεσμένους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και από τους 

εκπαιδευόμενους, αν υπάρχει η δυνατότητα να διανεμηθεί. Το 

επιστημονικό κείμενο προσαρμόστηκε με κατάλληλη εκλαΐκευση έτσι, 

ώστε να είναι  κατανοήσιμο από μαθητές και αποφοίτους  Λυκείου. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να έχει σχετικά μικρό βαθμό δυσκολίας, αλλά 

να παρουσιάζει πρωτοτυπία, να είναι σύγχρονο, επίκαιρο, ακριβές, 

προσαρμόσιμο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 

των  αναγνωστών, ενώ παράλληλα διεγείρει τη κριτική σκέψη και 

προκαλεί το ενδιαφέρον τους. Για τον 1ο Τόμο, πατήστε εδώ. 

 

ΙΙ τόμος: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες + Παράρτημα υποστήριξης 76 

σελίδες [προσφέρεται ως εκπαιδευτικό υλικό για ΕΕ ερευνητικές εργασίες 

του Λυκείου, τις Βιωματικές Καινοτόμες Δράσεις του γυμνασίου με τη 

μεθοδολογία project, αλλά και άλλων ομάδων (ενηλίκων και ανήλικων) 

όπως Πολιτιστικών συλλόγων φιλοπροόδων, τμήματα δημιουργικής 

απασχόλησης πολιτών των πολιτιστικών τομέων  Δήμων και 

Κοινοτήτων,  τοπικών Ομίλων της UNESCO, προγραμμάτων Λαϊκής 

Επιμόρφωσης των Νομαρχιών, οργανώσεων νεολαίας που προάγουν τον 

εθελοντισμό, όπως Προσκόπους και Οδηγούς]. Για τον 2ο Τόμο, πατήστε 

εδώ. 

 

«Στη διαχείριση του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος έχουν λόγο, αλλά και υποχρέωση, να 

συμβάλλουν όλοι οι πολίτες  και οι έφηβοι ως εν δυνάμει πολίτες. Στην περίπτωση αυτή δεν 

αρκεί να τηρούν το νόμο και να υπερασπίζονται το δίκαιο απέναντι στην παράνομη ανασκαφή, 

την καταστροφή, την αλλοίωση, την πρόκληση κάθε είδους βλάβη στα μνημεία, την κλοπή ή την 

εξαγωγή αρχαιοτήτων, κειμηλίων και άλλων πολιτισμικών αγαθών. Μπορούν να υποδείξουν 

σημεία για εντοπισμό στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να 

συνεισφέρουν  στην καταγραφή και την προβολή τους, να συμβάλλουν στην ανάδειξη και την 

ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Αρκεί να έχουν την ανάλογη ευαισθησία και παιδεία. 

Τις θερμές ευχαριστίες μου στους ευπατρίδες νέους της γενέθλιας πόλης μου, Ηρακλή 

Λαμπαδαρίου υπεύθυνο των εκδόσεων Σαΐτα  και  τον δρ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη υπεύθυνο της 

σειράς Philosophia Ancilla/ Academica για την ευγένεια, την προσεκτική επιμέλεια, την αμέριστη 

φροντίδα και ιδίως την ανιδιοτέλειά τους για την έκδοση του παρόντος,  παρόλο τον εξαιρετικό 

φόρτο δουλειάς που έχουν στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. Τους είμαι δια βίου υπόχρεη 

και ευελπιστώ σε άλλες γόνιμες συνεργασίες στο μέλλον. Επίσης ευχαριστώ από καρδιάς τον 

φίλο μου Μελέτη διακεκριμένο αρχιτέκτονα και ζωγράφο για την ευγενική του προσφορά έργων 

του στις μακέτες εξώφυλλου και οπισθόφυλλου.» 

Δρ. Αναστασία Γεωργιάδου 

Επ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 

https://papede.files.wordpress.com/2016/02/philosophia-ancilla-academica-iii_georgiadou.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/02/philosophia-ancilla-academica-iii_georgiadou_b.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/02/philosophia-ancilla-academica-iii_georgiadou.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/02/philosophia-ancilla-academica-iii_georgiadou_b.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/02/philosophia-ancilla-academica-iii_georgiadou_b.pdf


Ο Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας, 

Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. 

Μαλλιάρα» μας έστειλε σε ηλεκτρονική 

μορφή για «πάσα / ενδεχόμενη χρήση» 

την έκδοση του ενδιαφέροντος βιβλίου 

του: Μίλα μου για τον δάσκαλο, εμένα 

αυτό μου φθάνει ! 
 

https://papede.files.wordpress.com/2016/01/daskalos.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/01/daskalos.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/01/daskalos.pdf


Η έκδοση της παιδαγωγικής 

ομάδας του ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με 

τίτλο: Διευρύνοντας τη 

δημοκρατία και τη συμμετοχή 

στη σχολική κοινότητα. 

https://papede.files.wordpress.com/2016/01/unnamed-file.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/01/unnamed-file.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/01/unnamed-file.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2016/01/unnamed-file.pdf


Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού 

σε Scratch. 

Ανάπτυξη αρθρωτού και ιεραρχικά 

δομημένου κώδικα οδηγούμενου από 

γεγονότα και βασισμένου σε 

αντικείμενα σε περιβάλλον οπτικού 

προγραμματισμού με πλακίδια. 

(Βιβλίο μαθητή). 

Για να το δείτε πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

 

.Ο επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Σταμάτης Παλαιοκρασάς μας 

παραχώρησε για ανάρτηση το ηλεκτρονικό 

του βιβλίο «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης: Θεωρία και Πράξη«. 

Για να το δείτε πατήστε εδώ   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/eidikathemataprogrammatismoysescratch.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2014/03/ekpedeytiki-axiologisi.pdf


Θεοδόσης Π. Τάσιος «5 μαθήματα ζωής«, εκδόσεις Αγγελάκη. 

 

 

 

 

 

 



 

Στα οκτώ κείμενα του βιβλίου επιδιώκεται μια 

πρώτη συνειδητοποίηση και κατανόηση του 

πρόσφατου εκπαιδευτικού πλαισίου της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

εστιάζοντας σε χαρακτηριστικές πρακτικές, 

μεθοδολογίες και πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό 

τα τρία πρώτα κείμενα αναφέρονται σε 

καινοτόμες εναλλακτικές προσπάθειες 

επιμόρφωσης, όπως το portfolio 

επαγγελματικής ανάπτυξης βασισμένο σε 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του 

Cambridge, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 

ελληνικά σχολεία, καθώς και στην εφαρμογή 

προγράμματος mentoring and coaching σε 

ελληνικά σχολεία σε συνεργασία με το Insitute of Education του Πανεπιστημίου 

του Λονδίνου. Τα επόμενα πέντε κείμενα εστιάζουν σε πολιτικές και θεσμούς 

επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει κείμενο που αναφέρεται σε τομές που 

έκανε ομάδα εργασίας του Ο.ΕΠ.ΕΚ. για την εισαγωγική επιμόρφωση το 2010 και 

2011. Σε άλλο κείμενο αναδεικνύονται κρίσιμα ζητήματα και γίνονται προτάσεις 

για το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής στην επιμόρφωση και υπάρχουν αναφορές 

στον επανασχεδιασμό του «μείζονος» προγράμματος επιμόρφωσης, όπως είχε 

σχεδιαστεί και σχεδόν χρηματοδοτηθεί με την ενθάρρυνση του πρώτου προέδρου 

του Ι.Ε.Π., Αλέξη Δημαρά. Για τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ 

 

 

 

Νέο βιβλίο από τον Σχολικό Σύμβουλο Ευστάθιο 

Ζωγόπουλο και τον εκπαιδευτικό Χρύσανθο 

Γκολώνη, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ« 

 

 

 

 

 

 

http://www.grigorisbooks.gr/datafiles/Pages%20from%20MPAGAKHS_PRINT.pdf


 

 

 

Νέο βιβλίο από τον πρώην Δ/ντή του ΓΕΛ 

Πεντέλης Λευτέρη 

Παπακώστα, «Αναρχικώς…Πολιτευόμενοι«, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα για «Ερευνητικές 

εργασίες» του Γιάννη Τζωρτζάκη, 

Σχολικού Συμβούλου ΠΕ12 

 

 

Νέο βιβλίο από το μεγάλο φιλόσοφο 

(συναρπαστικό έφηβο) Θεοδόση Π. Τάσιο, 

καθηγητή Ε.Μ.Π., με τίτλο «ΑΣ 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΘΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΟΥΣ«, των Πανεπιστημιακών 

Εκδόσεων Κρήτης. 

Από το Μέρος ΣΤ΄  «ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΗΘΟΠΑΙΔΕΙΑ 

μέσω Παραδείγματος και Αυτενέργειας» 

εμπνεύστηκε και την εισήγησή του στην 

Ημερίδα μας «Για ένα 15ετές Σχέδιο 

Ηθοπαιδείας» 

 

http://projectkriti.weebly.com/
http://projectkriti.weebly.com/


Νέο βιβλίο από την Α. Μητρογιαννοπούλου 
με τίτλο: 
Βιωματικές Δράσεις 
Ερευνητικές Εργασίες 
Ειδική Θεματική Δραστηριότητα 

Περισσότερα εδώ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Χριστίνα Αργυροπούλου: Γυναικεία 

Πορτρέτα στα Ομηρικά Έπη, εκδόσεις 

Γαβριηλίδης. 

Σε αυτή τη μελέτη επιχειρήθηκε να 

παρουσιαστούν, όσο γίνεται με 

επάρκεια, τα γυναικεία πορτρέτα στα 

δύο ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια, για να κατανοηθούν τόσο ο 

ρόλος των γυναικών όσο και οι αξίες 

και οι απαξίες της κοινωνίας στην 

οποία έζησαν. Συνέχεια ανάγνωσης 

 

https://papede.files.wordpress.com/2014/03/mitrog_deltiotypou11.pdf
https://papede.wordpress.com/2014/01/21/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf-2/#more-1839


Νέο βιβλίο «ΟΛΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 ΚΑΙ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ » 

Αξιωτάκης Α., Ζωγόπουλος Ε., Κικάκης Ν., 

Μανδηλάς Κ. και Συρόκος Κ. 

Οδηγός για την εύρυθμη λειτουργία των Βαθμολογικών 

και των Εξεταστικών Κέντρων.    Περισσότερα εδώ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο «Diving in the code of Joomla» μελετά σε βάθος τόσο τον εσωτερικό κώδικα 

της Joomla όσο και τις δυνατότητες επέκτασης του. Παρέχει λεπτομερή παραδείγματα 

δημιουργίας add-ons (components, modules, plugins) και καθοδηγεί τον χρήστη για την 

δημιουργία του απαιτούμενου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. (Για περισσότερα 

εδώ) 

 

 

 

Η Πληροφορική διασκεδάζοντας  (Ένα κείμενο για να μάθουμε την Πληροφορική 

διασκεδάζοντας – Για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου) 
S H A R E  T H I S :  

 

https://papede.files.wordpress.com/2013/06/cebfcebbceb9cebaceae-ceb4ceb9cebfceafcebaceb7cf83ceb7-cebaceb1ceb9-ceb4ceb9ceb1cf87ceb5ceafcf81ceb9cf83ceb7-cebbceb5ceb9cf84cebfcf85.pdf
https://papede.files.wordpress.com/2012/04/cf84cebf-ceb2ceb9ceb2cebbceafcebf-c2abdiving-in-the-code-of-joomlac2bb.docx
https://papede.files.wordpress.com/2012/04/cf84cebf-ceb2ceb9ceb2cebbceafcebf-c2abdiving-in-the-code-of-joomlac2bb.docx
http://olympos.greeklug.gr/uploads/Computer_Science.pdf
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