
  ‘‘ΘΘΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ’’  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗ  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΕΕΣΣ  

Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης (http://www.diavima.edu.gr) σε συνεργασία µε το Køge Business College της ∆ανίας 

και µε την υποστήριξη του ∆ήµου Ιθάκης θα πραγµατοποιήσει τον Ιούλιο του 2014  ‘Θερινό Πανεπιστήµιο’ στην Ιθάκη, µε θέµα:    

ΣΣχχεεδδιιάάζζοοννττααςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  υυλλιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  πποολλλλααππλλήήςς  ννοοηηµµοοσσύύννηηςς    

ΑΑππεευυθθύύννεεττααιι 
Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές 

σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόµενους σε φορείς µη τυπικής 
εκπαίδευσης, σε φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων και µεταπτυχιακούς φοιτητές, σε 

γονείς που τους απασχολεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και σε κάθε 

άτοµο που επιθυµεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.   

ΣΣκκοοππόόςς  
Οι συµµετέχοντες να καταστούν ικανοί να διαµορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό καθώς και 

να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη θεωρία 
της πολλαπλής νοηµοσύνης, µε τρόπο που να αναπτύσσεται η πολλαπλή νοηµοσύνη των 

µαθητών και γενικότερα των εκπαιδευοµένων τους: 

• στην καθηµερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες 

• σε σχολικές δραστηριότητες, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή 

υγείας, η αγωγή του καταναλωτή, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η τοπική 

ιστορία / στην ευέλικτη ζώνη 

• στις βιωµατικές δράσεις και στις ερευνητικές εργασίες (Project)  

• στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, στη Συνεχιζόµενη 

Επαγγελµατική Κατάρτιση και στη µη τυπική εκπαίδευση 

ΤΤοο  ννηησσίί  ττηηςς  ΙΙθθάάκκηηςς,,  οο  ααππόόλλυυττοοςς  ππρροοοορριισσµµόόςς  

Η Ιθάκη, γνωστή σε όλο τον κόσµο από τον πολυµήχανο Οδυσσέα, φιλοξενεί για 

έβδοµη χρονιά το ‘Θερινό Πανεπιστήµιο’. Τα γραφικά χωριά και οι περιοχές 

που συνδέονται µε την Οδύσσεια, οι πολυάριθµες παραλίες µε τα βαθυγάλαζα 

νερά και οι εναλλαγές των τοπίων συναρπάζουν τον επισκέπτη. Νησί µε 

αµέτρητους συµβολισµούς, εµπνέει ποιητές, λογοτέχνες και καλλιτέχνες. 

Πρωτεύουσα είναι το Βαθύ, µία αρχοντική κωµόπολη παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής χτισµένη στο Οµηρικό λιµάνι του Φόρκυνα.  

Ιδανικό µέρος για ένα καλοκαιρινό διάλειµµα από το άγχος και το θόρυβο της 

σύγχρονης ζωής. Ιδανικό  µέρος για να αρχίσετε τις διακοπές σας!  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  δδιιαακκοοππέέςς    

Συνδυάζοντας την εκπαίδευση µε τις διακοπές στην Ιθάκη, οι συµµετέχοντες 

έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε πολλές δραστηριότητες για να 

γνωρίσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του νησιού. Προσφέρονται: 

• ΠΠεεζζοοπποορριικκήή  δδιιααδδρροοµµήή  σσττοο  µµοοννοοππάάττιι  ττοουυ  ΛΛοουυδδοοββίίκκοουυ  ΣΣααλλββααδδόόρρ--ππααιιχχννίίδδιιαα  

µµίίµµηησσηηςς  κκααιι  ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσµµοοίί 

••  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  δδρρώώµµεεννοο::  ααννααζζηηττώώννττααςς  ττοονν  ΟΟδδυυσσσσέέαα  σσττηηνν  ΙΙθθάάκκηη  

••  ΠΠεεζζοοπποορριικκήή  δδιιααδδρροοµµήή  σσεε  εεφφττααννηησσιιώώττιικκαα  εεκκκκλληησσάάκκιιαα  σσττοο  ΒΒααθθύύ  

••  ΠΠρροοββοολλέέςς  ββρρααββεευυµµέέννωωνν  ττααιιννιιώώνν  aanniimmaattiioonn    
Σε όλους τους συµµετέχοντες θα αποσταλούν: α) κατάλογος ξενοδοχείων και 

ενοικιαζόµενων δωµατίων µε πολύ µειωµένες τιµές για το Θερινό Πανεπιστήµιο, και 

β) πληροφορίες για τρόπους µετάβασης στην Ιθάκη και οικονοµικότερα µέσα 

µετακίνησης ανάλογα µε τον τόπο αναχώρησης. Επίσης, όλοι οι συµµετέχοντες και οι 

συνοδοί τους θα έχουν πολύ µειωµένες τιµές σε εστιατόρια.  

ΕΕννόόττηηττεεςς  µµααθθηηµµάάττωωνν  ((εερργγαασσττηηρριιαακκάά  µµααθθήήµµαατταα))  

1η ενότητα: Αναπτύσσοντας την πολλαπλή νοηµοσύνη στην εκπαίδευση  
Οι  συµµετέχοντες εισάγονται στη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης µε συµµετοχικές 
διδακτικές τεχνικές. Εργάζονται σε µικρές οµάδες και διαµορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό 
(µε τη µορφή Φύλλων Εργασίας) για εκπαιδευτική βαθµίδα της επιλογής τους 
(Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο, εκπαίδευση ενηλίκων), σχεδιάζοντας 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την πολλαπλή νοηµοσύνη των µαθητών.  
• Τι σηµαίνει πολλαπλή νοηµοσύνη; Ποια είναι τα είδη νοηµοσύνης και πώς 

αναγνωρίζονται; Η θεωρία πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner.  

• Πώς διδάσκονται τα είδη νοηµοσύνης; Πώς διαµορφώνονται εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών νοηµοσύνης;  

• Πώς µπορούν να διδαχτούν διάφορα γνωστικά αντικείµενα ώστε οι µαθητές 
/εκπαιδευόµενοι να  αξιοποιούν και να αναπτύσσουν όλες τις νοηµοσύνες;  

• Πώς οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την 

πολλαπλή νοηµοσύνη;  
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2η ενότητα: Τρόποι/στυλ µάθησης (learning styles) και πολλαπλή νοηµοσύνη 
Στο εργαστήριο θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδυασµού της θεωρητικής 
προσέγγισης του H. Gardner για την πολλαπλή νοηµοσύνη, µε τα ευρήµατα για τους 
διαφορετικούς τρόπους/στυλ µάθησης (learning styles). Οι συµµετέχοντες εργάζονται σε 
οµάδες και  συµπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό του 1ου εργαστηρίου, µε βάση: 

• τη σύνδεση των τρόπων µάθησης µε τις διαφορετικές στρατηγικές και µεθόδους 

που υιοθετούν οι µαθητές για την απόκτηση νέας γνώσης, την ανταπόκριση σε 

νέα ερεθίσµατα και εµπειρίες, αλλά και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε τα 

άλλα µέλη της οµάδας. 

• την ανάδειξη δυνατοτήτων ανάπτυξης συγκεκριµένων τύπων νοηµοσύνης σε 

µαθητές µε διαφορετικούς προτιµώµενους τρόπους µάθησης.  

• την αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών τεχνικών για την ανάπτυξη της 

πολλαπλής νοηµοσύνης (µελέτες περίπτωσης, παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, 

µελέτη πεδίου, debate, χαρτογράφηση εννοιών,  κ.λπ.)  

3η ενότητα: Το παιχνίδι ως µέσο ανάπτυξης της πολλαπλής νοηµοσύνης 
Οι συµµετέχοντες σε µικρές οµάδες, εργάζονται στο πεδίο και αξιοποιούν το περιβάλλον 
για να κατανοήσουν την πολλαπλότητα της νοηµοσύνης. Με το κλασικό παιχνίδι του 
κρυµµένου θησαυρού προσεγγίζουν και κατανοούν και αξιοποιούν όλες τις νοηµοσύνες. 
Μάθηση και επιστήµη, περιπέτεια και γέλιο. 

• Ο τόπος του παιχνιδιού είναι το Βαθύ, πρωτεύουσα της Ιθάκης και ο Οδυσσέας 

είναι ο ήρωας που εµπνέει τις «δοκιµασίες» κάθε οµάδας.  

• Οι διαφορετικές πτυχές της πολλαπλής νοηµοσύνης είναι τα εφόδια και τα 

ειρηνικά όπλα των παικτών. 
• Οι «δοκιµασίες» είναι εµπνευσµένες από τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, τη Χηµεία, 

την Ιστορία, τη Μυθολογία, τη Γλώσσα, τη Βιολογία και άλλα µαθήµατα.  

• Οι οµάδες στο τέλος θα έχουν την ευκαιρία να διαµορφώσουν και το δικό τους 

µικρό κυνήγι θησαυρού µε σαφή εκπαιδευτικό στόχο για την ανάπτυξη της 

πολλαπλής νοηµοσύνης των µαθητών τους.  

4η ενότητα: Πολλαπλή νοηµοσύνη και συνεργατικά ψηφιακά περιβάλλοντα (wiki) 
Οι συµµετέχοντες γνωρίζουν τρόπους ανάπτυξης της πολλαπλής νοηµοσύνης µέσω της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ µε εστίαση στα συνεργατικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα wiki. 
Εργάζονται σε οµάδες και εµπλέκονται ενεργά σε όλα τα στάδια δηµιουργίας και 
αξιοποίησης ενός wiki. Ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό υλικό που ξεκίνησε στο πρώτο 
εργαστηριακό µάθηµα, αναρτάται στο wiki και παρουσιάζεται από κάθε οµάδα. 

• ΤΠΕ & πολλαπλή νοηµοσύνη. Η αξιοποίηση των wiki στην εκπαίδευση.  
• Οδηγίες δηµιουργίας wiki. Εργαλεία µορφοποίησης και µενού ρυθµίσεων. 
• «Ανέβασµα» στο wiki κειµένου, εικόνων, βίντεο και άλλων αρχείων.  
• Αξιοποίηση του wiki ως περιβάλλοντος παρουσίασης των εκπαιδευτικών υλικών   

Επίσης θα πραγµατοποιηθεί ένα απογευµατινό δίωρο εργαστήριο µε θέµα: 

«Επεξεργασία & δηµιουργία video για εκπαιδευτική χρήση». Οι συµµετέχοντες 

εξοικειώνονται µε το πρόγραµµα επεξεργασίας βίντεο (movie maker), µαθαίνουν 

πώς να κάνουν µοντάζ του υλικού τους, να ενθέτουν εικόνες και ήχο.  

Καθηµερινά, αµέσως µετά τη λήξη των εργαστηριακών µαθηµάτων, θα ακολουθούν 

διαλέξεις, προβολές και συζήτηση. 

ΜΜέέθθοοδδοοςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς--∆∆ιιδδάάσσκκοοννττεεςς  
Βιωµατική διδασκαλία και εργασία σε µικρές οµάδες µε την ενεργό συµµετοχή των 

εκπαιδευόµενων. Οι διδάσκοντες είναι πανεπιστηµιακοί, ερευνητές και συγγραφείς. 
Μεταξύ αυτών η Ελένη Σβορώνου, M.Sc., συγγραφέας, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης WWF-Ελλάς, η Βιβή Βασάλα, καθηγήτρια-σύµβουλος στο 

ΕΑΠ, ο Θανάσης Καραλής, αν. Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών, η Μαρία Γκιρτζή, 

καθηγήτρια-σύµβουλος στο ΕΑΠ, ∆όµνα Τσακιρίδου, υπ. διδάκτωρ Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, ο ∆ρ. Σπύρος Σιάκας, σκηνοθέτης, Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών. 

ΗΗµµεερροοµµηηννίίεεςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς--∆∆ιιάάρρκκεειιαα  
Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί από 12-18 Ιουλίου στο Βαθύ της Ιθάκης. Τα 

εργαστηριακά µαθήµατα αρχίζουν στις 9.00, ολοκληρώνονται στις 13.30 και διαρκούν 
τέσσερις συνεχόµενες ηµέρες. Η έναρξη των εργασιών γίνεται το απόγευµα της 

προηγούµενης ηµέρας, δηλ. πριν την έναρξη των εργαστηριακών µαθηµάτων. Οι 

συµµετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο µε εκπαιδευτικό υλικό. ∆ιάρκεια: 30 ώρες 

βιωµατικά εργαστήρια και διαλέξεις στην ΙΘΑΚΗ και 70 ώρες εξ αποστάσεως µελέτη 

του υλικού και εκπόνηση εργασίας (προαιρετικά). Συνολική διάρκεια προγράµµατος: 

30 (µόνο δια ζώσης, ΙΘΑΚΗ), 100 ώρες (δια ζώσης και εξ αποστάσεως). 

∆∆ιιάάρρκκεειιαα--ΣΣυυννδδρροοµµήή--ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς 
Η συνδροµή στοιχίζει 160 Ευρώ για εγγραφές µέχρι 25/06/2014. Μετά τις 25 Ιουνίου 

και εφόσον υπάρχουν θέσεις η συνδροµή είναι 200 Ευρώ. Συνδροµές που 
προκαταβάλλονται δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης.  

Θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

∆∆ιιααδδιικκαασσίίεεςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς     
Για την εγγραφή σας συµπληρώστε την αίτηση και στείλτε την µε e-mail στο 
info@diavima.edu.gr Πληροφορίες: 6985641418 και 6975515476 (9.00-17.00) 

6985641418 (17.00-21.00). 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στείλτε την αίτηση µε e-mail, στη διεύθυνση: info@diavima.edu.gr     

Ονοµατεπώνυµο:  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  

Τηλέφωνα (κινητό και σταθερό) και e-mail: 

Ειδικότητα:  

Σχολείο ή Οργανισµός Εργασίας:   

Σηµειώστε µόνο τις ηµεροµηνίες που επιθυµείτε:  13-16    14-17     15-18  

 


