
Ελπίδα Μαρκοπούλου

Τα μαθητικά συνέδρια οργανώνονται συνήθως από φορείς και οργανισμούς, και η μαθητική 
κοινότητα καλείται να συμμετέχει με την παρουσίαση κάποιας εργασίας. Εφόσον μας απασχολούν 
θέματα που αφορούν την κοινωνική πραγματικότητα, μπορούμε να οργανώσουμε οι ίδιοι και οι 
ίδιες στο σχολείο μας μια ημερίδα για να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τις απόψεις αλλά 
και τις προτάσεις μας.
 Στόχος μιας τέτοιας δράσης είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος διαλόγου, ενημέρωσης 
και συζήτησης γύρω από ένα επίκαιρο θέμα. Μια ημερίδα μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να 
μελετήσουμε από πολλές σκοπιές κάποιο θέμα και να συνεργαστούμε με τρόπο εποικοδομητικό. 
 Ο παρών οδηγός έχει στόχο να υποδείξει στην ομάδα μας τα στάδια οργάνωσης μιας 
ημερίδας και να προτείνει τρόπους εργασίας που θα μας διευκολύνουν. Βασικές προϋποθέσεις 
είναι ο προγραμματισμός και η εργασία σε ομάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εν αρχή
u Χρειάζεται να μάθουμε τι είναι μια ημερίδα, να αναζητήσουμε πληροφορίες και παραδείγματα 
στο διαδίκτυο και να συζητήσουμε την ιδέα διοργάνωσης μιας ημερίδας και του θέματός της στο 
σχολείο μας.
u Καλό θα ήταν να σκεφτούμε επίσης αν θα συμμετέχει μόνο το δικό μας σχολείο ή αν θα 
καλέσουμε και άλλα, αν θα είναι ανοιχτή στο κοινό ή αν θα την παρακολουθήσουν μόνο μαθητές, 
μαθήτριες και εκπαιδευτικοί.
u Στη συνέχεια καταγράφουμε τις ανάγκες σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Βρίσκουμε το θέμα
Το θέμα είναι πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των 
μαθητών, των μαθητριών και των συναδέλφων μας. Μια μικρή έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να 
επιλέξουμε το θέμα που θα ενδιαφέρει την πλειονότητα της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, 
χρειάζεται να βρούμε επιμέρους θεματικές του συγκεκριμένου ζητήματος.

Επιτροπές
Αφού ανακοινώσουμε το θέμα, ορίζουμε μια επιστημονική επιτροπή που θα αναλάβει την 
εποπτεία και την επιλογή των εργασιών των συμμετεχόντων. Επίσης, χρειάζεται να οριστεί και 
μια οργανωτική επιτροπή που θα έχει την ευθύνη για τα πρακτικά θέματα της υλοποίησης της 
ημερίδας.

Εργασίες
Ετοιμάζουμε τη συμμετοχή μας στην ημερίδα αξιοποιώντας τη μέθοδο των ερευνητικών 
εργασιών. Υποβάλλουμε τις εργασίες στην επιστημονική επιτροπή.

Οργάνωση της εκδήλωσης
Για μια πραγματικά επιτυχημένη ημερίδα χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα προετοιμασίας. Η 
οργάνωση είναι αρκετά απλή. Ανάμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι:
u η επιλογή του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η ημερίδα·
u ο ορισμός της ημέρας και της ώρας·

6

0

1

2

5



u η δημιουργία αφίσας για την την εκδήλωση·
u η αποστολή πρόσκλησης σε ειδικούς επί του θέματος·
u  η κατάλληλη τεχνική προετοιμασία (απαιτούμενος εξοπλισμός, π.χ. μικρόφωνο, προτζέκτορας)·
u  η πρόβλεψη να υπάρχει ένας μικρός μπουφές για το διάλειμμα.

Για έμπνευση…
Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων της Κρήτης συμμετείχαν σε συνέδριο και παρουσιάσαν 
τις απόψεις τους αλλά και τις προτάσεις τους για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας όπως τα είχαν 
επεξεργαστεί στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινωνία: https://goo.gl/f9RGCr
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