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Τί  είναι το Δίκτυο;  
 

Τί  είναι το πρόγραμμα;  
 
 
 

Ποιά  είναι η πραγματικότητα;  
 

Ποιές είναι οι δυνατότητες;  

Διάρθρωση Παρουσίασης 
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Εθνικό 
Επιστημονικό 

Δίκτυο 
Εκπαίδευσης 

 
Ήχος: 

Περιβάλλον, 
Άνθρωπος,  
Πολιτισμός 

 

Τι είναι το Δίκτυο: ο «Ορισμός» 

Εθνική Εμβέλεια 

Σύνδεση με Ακαδημαϊκή Έρευνα (γ/βάθμια και α-β/βάθμια) 

Δημιουργεί αμφίδρομους διαύλους επικοινωνίας 

Δημιουργήθηκε από την Π. & Δ Εκπαίδευση 

   

Διαθεματική-Διεπιστημονική προσέγγιση του Ήχου 

Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Σχολικές Δραστηριότητες Αγωγής Υγείας 

Σχολικές Δραστηριότητες Πολιτιστικών Θεμάτων 
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Γ΄ βαθμίδα 
Διδάσκοντες 

Ιδρύματα 
Φορείς 

Πρόσωπα 
 

Α΄-Β΄βαθμίδα 
Μονάδες 

Εκπαιδευτικοί 
Φορείς 

Τι είναι το Δίκτυο: Τα «Επίπεδα» 

Άνω των 30 συνεργαζομένων ακαδημαϊκών διδασκόντων/ουσών  

Άνω των 10 Τριτοβάθμιων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων  

Δεκάδες φορείς, εργαστήρια, συνέδρια, διοργανώσεις κ.λπ.  

Πολλοί επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές κ.α. 
 

   
Σχολικές μονά δες στη Μεσσηνία (πρώτη φάση) 

Οι πρώτοι εκπαιδευτικοί εκτός Μεσσηνίας εγγράφονται 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΚΠΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Δίκτυα κ.λπ. 
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Βασικές αρχές 
Χωρίς δαπάνη γ.τ.Δ. 
Διαδίκτυο και Τ.Π.Ε.  

Ανοιχτή δικτύωση 
Κριτική Δημιουργικότητα 

Επιστ/κή Μεθοδολογία  
Εκπαιδευτικό Έργο 

Μοντέλο Δικτύου 

Τι είναι το Δίκτυο: Βασικές αρχές 

Προβλεπόμενες δομές και δραστηριότητες  

Ιστότοπος, τηλεκπαίδευση, επιμορφώσεις κ.λπ.  

Διαρκής ανοιχτή πρόσκληση  

Αιτιολογημένες προτεραιότητες δράσεων 

Επιτροπές, Κρίσεις, Μέθοδος, Επ. Επικ/νία 

Εκπαιδευτικό Υλικό και Προγράμματα 

Αξιοποίηση  τεχνογνωσίας & σε άλλες θεματικές 
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 Τι είναι το Δίκτυο: Οργάνωση 

Συντονιστικός Φορέας 

Συντονιστική Ομάδα 

Συμμετέχοντες φορείς και πρόσωπα 

Επιστημονικές επιτροπές 

Ομάδες Εργασίας 

Οργανωτική μεθοδολογία 
 
 
 
 
 

Επιστημονική μεθοδολογία 
 
 
 
 
 

Αποδέκτες των έργων του Δικτύου  
και συμμετέχοντες στην ανατροφοδότηση 

Ε.Β.Ε. 
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Τι είναι το Δίκτυο: Θεματολογία 
Επιστήμες 

 

 

 

 

 

 
     000 Γενικά Θέματα 
     100 Φιλοσοφία, Ψυχ/γία 
     200 Θρησκεία 
     300 Κοινωνικές Επιστήμες 
     400 Γλώσσα 
     500 Φυσικές Επιστήμες  
     600 Τεχνολογία 
     700 Τέχνες 
     800 Λογοτεχνία, Ρητορική 
     900 Ιστορία, Γεωγραφία 
               

               

                

ήχος  
& επιστήμες 

 

 

 

 

Η σχέση των  
αντικειμένων αυτών 

με τον ήχο  
και τον «κόσμο» του/ 

ήχος,  
επιστήμες  

& εκπαίδευση 

 

Οι εφαρμογές 
και η αξιοποίηση στην 

εκπαίδευση  
των θεματικών  

που έχουν προκύψει 
στο προηγούμενο 

βήμα 



Ε.Ε.Δ.Ε.  «Ήχος:  Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» | sound@sch.gr | 

Δίκτυο: Πραγματικότητα και Δυνατότητες  

Το Δίκτυο λειτούργησε  δύο  χρόνια  
σε εθνικό επίπεδο ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
τοπικό επίπεδο ως προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το Δίκτυο αναπτύσσεται το τρέχον σχολικό έτος σε εθνικό επίπεδο ως προς την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το Δίκτυο καλείται να συμβάλλει σε πολλές και υπαρκτές αναγκαιότητες σε 
σχέση με τον Ήχο στην Εκπαίδευση, όπως δείχνει το ενδιαφέρον και η 
ανταπόκριση. 

Έχουν υλοποιηθεί πιλοτικές δράσεις, όπως εκδόσεις, διαχύσεις υλικών και 
επιμορφώσεις, οι οποίες εξακτινώνονται εθνικά.  

Πρόκειται πάντα για ένα δίκτυο ευέλικτο και ανοιχτό, προκειμένου να 
αξιοποιήσει τη δυναμική των συμμετεχόντων σε αυτό.  
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Τι είναι το (συγκεκριμένο) Πρόγραμμα; 

Μπορεί μια «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο», να δώσει απαντήσεις σε 
«καυτά» και συχνά «άλυτα» προβλήματα της Εκπαίδευσης;  
 

Αν ναι, από πού θα αντλήσουμε μεθοδολογία;  

Από τον «κόσμο του ήχου» και τις εφαρμογές του,  
>> τις καταστάσεις που εστιάζουν στον ήχο (αλληλοσεβασμός ηχητικών χώρων, το 
ηχητικό περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό κ.λπ.),  
>> τις  ομάδες που συνυπάρχουν εστιάζοντας στον ήχο (ορχήστρες, μουσικά 
σύνολα, δημιουργικές ομάδες, ομάδες πολιτισμού κ.λπ.) και άλλα. 

 

Μεταφέρουμε, εφαρμόζουμε και δοκιμάζουμε στην πράξη τη λειτουργία της 
τάξης και των μαθητικών ομάδων υπό το «πολίτευμα του ήχου», με βάση τα 
προηγούμενα.  Γίνεται με βιωματικές επιμορφώσεις στην τάξη και άλλες 
υποστηρικτικές μεθόδους επιμόρφωσης .  

Δίνουμε έμφαση στην ανατροφοδότηση και το ρεαλισμό του προγράμματος.  
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Πως υλοποιείται το πρόγραμμα 

 
διαδικτυακή 
εισαγωγική 

επιμόρφωση 
 

sound.sch.gr 
 
 

βιωματική 
επιμόρφωση 

στην τάξη  
με τη  

μαθητική  
ομάδα 

 
προέκταση 

της 
επιμόρφωσης 
με εφαρμογή 

στην καθημερι-
νότητα 

 

Ανατροφο-
δότηση για 

βελτίωση του 
προγράμματος 

 

           ❶                         ❷                            ❸                           ❹                             ❺ 

 
διαδικτυακή 
επιμόρφωση 
εξειδίκευσης 

 
sound.sch.gr 
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Πρόγραμμα: Πραγματικότητα και Δυνατότητες  

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και των μαθητών ήταν θετική, χωρίς 
εξαιρέσεις και πάντα ζητιόταν να δοθεί συνέχεια. 

Το πρόγραμμα έδωσε λύσεις σε προβλήματα, σε βαθμό παρέμβασης. 

Η επιμόρφωση είναι σε εξέλιξη για να γίνει σε εθνικό επίπεδο. 

Το βιωματικό ενδοσχολικό σκέλος δεν είναι εφικτό με τις παρούσες συνθήκες 
να γίνει σε εθνικό επίπεδο.  

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, βιωματική στο εργαστήριο μπορεί να γίνει σε 
εθνικό επίπεδο. 

Για όλες τις εφαρμογές του προγράμματος χρειάζεται ειδική εφαρμογή ανά 
περίπτωση φορέα και στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τις Δ.Ε. 

Το υλικό του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποσπασματικά και 
κατά τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και βρίσκεται στο διαδίκτυο.   
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Εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας 

Θερμό Ευχαριστώ 
και σας περιμένουμε στο 

sound.sch.gr 


