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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  (SIX THINKING 
HATS) ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ 80 
Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη σπουδών και έρευνας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 81 
Παντελίδου Θεοδώρα, Δρ. Κοινωνιολογίας 
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 81 
Πασχάλης Χαράλαμπος, Προπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

1.3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 83 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2020 83 
Αθανασόπουλος Άγγελος, Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Φούζας Γεώργιος, Δρ. - Διδάσκων Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 84 
Αραβαντινού-Καρλάτου Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο 
Κλεισιάρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ  ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
«ΑΛΛΩΝ» 85 
Κούρτης Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας 
Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής εκπαιδευτικής έρευνας 

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 86 
Λιμνιάτη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός Υποψήφια Διδακτορας Τμήματος Κοινωνικης Εργασίας 
Σχολή Επιιστημων Υγείας Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 87 
Ρίζος Θεόδωρος, Ακαδημαικός Υπότροφος 

1.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 88 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 88 
Κωστακιώτης Γιώργος, Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνική Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, εργάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου 
Μυλωνά Ειρήνη, Υποψήφια Διδάκτορας Εγκληματολογίας του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Νομική Σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 89 
Μπαστάνη Καλλιόπη, Κοινωνιολόγος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 89 
Σταμούλης Κωνσταντίνος-Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών 
σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

1.5. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 91 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 91 
Δάμτση Χαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ  ΥΠΟ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 92 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., ΠΕ30 Ε.Ε.Π. Κοινωνικός Λειτουργός, 
Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Αθανασίου Ελένη, Phd, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Κατσιάνη Όλγα, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., Κοινωνική Λειτουργός 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ 
ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 93 
Φραγκάκης Αντώνιος, Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής. Qualification aromathérapie par la faculté 
de pharmacie de l’université de Strasbourg 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 93 
Μπορμπουδάκη Λένα, Διοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης, PhDc 
Αναστασοπούλου Καλλιόπη, Μεταδιδάκτωρ Πανεπιστημίου Bristol (HB) & Στέλεχος 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης 

1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 95 

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ SARS-COV-
19 95 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας 
Αντωνίου Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Ηρακλείου 
Παπαγεώργη Ιουλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ  ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ 96 
Βρατσίνη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Υποψήφια 
Διδάκτωρ (εν αναμονή έγκρισης) 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ COVID-19 96 
Πανταζής Απόστολος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Καβούκης Μιχάηλ, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 97 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Διδακτορική Φοιτήτρια,- Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής 
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ 98 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων και Ερευνητής (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
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Κρήτας Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτορας και Field Manager του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 99 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., ΠΕ30 Ε.Ε.Π. Κοινωνικός Λειτουργός, 
Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Ανδρέαδου Δέσποινα, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

1.7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 101 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ- ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ “7 ARTS IN PROFESSIONAL AND PERSONAL 
DEVELOPMENT” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ART 101 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα, Παιδαγωγός Ερευνήτρια 

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 101 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ανδρούση Φωτεινή, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 102 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Διδακτορική Φοιτήτρια,  Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής 
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 103 
Στεργίου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.02.50 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 104 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 104 
Σαραντάκης Ιωάννης, Πολιτικός Επιστήμων και Ιστορικός 

2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ 105 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 105 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων και Ερευνητής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενικός Γραμματέας του 
Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Κρήτας Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτορας και Field Manager του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
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ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 105 
Ακαλέστου Λαμπρινή - Θεοδώρα, Ψυχολόγος, MSc 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 106 
Θεολογίδου Γιώτα, ΜSc Κοινωνική Λειτουργός, MA Θεατρολόγος 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 107 
Παπαχρήστου Ευαγγελή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60-Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
Νικολακάκη Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

2.2. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 109 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 109 
Μανάφη Γεωργία, Υπ.Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Salzburg 
Πανταζής Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 110 
Νάσιος Γεώργιος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ“MUSICPRENEURS” ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 111 
Δροσουλάκης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 

2.3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 112 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112 
Καραβασίλης Ιωάννης, Dr. - Επιστημονικός Συνεργάτης ΔιΠαΕ & ΕΑΠ - Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Καραγεωργοπούλου Αγγελική, M.Ed. - Μαθηματικός 
Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου 

ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 113 
Ζαπονάκη Ιωάννα, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικής Eπιστήμης και Ιστορίας - Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 114 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 114 
Ζερβάκη Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ο ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ –  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 115 
Ιωσηφιδης Ιωαννης, MSc Εκπαιδευτικός – Κοινωνικός Λειτουργός – Κοινωνιολόγος – Υποψήφιος 
Διδάκτορας 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BRAIN DRAIN ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΛΤΑ 115 
Μαρκάκη Ειρήνη, Δρ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, MA.Ed., Εκπαιδευτικός 
ΠΕ78 
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Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 116 
Μαρκάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, MA.Ed., PhD 
Ρογδάκης Αντώνιος, M.D., PhDc 

2.5. ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 118 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ 118 
Μαμάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 118 
Σασσάνης Σπύρος, Κοινωνιολόγος, msc, med, υποψήφιος διδάκτορας κοινωνιολογίας, κέντρο 
πρόληψης εξαρτήσεων ΦΑΕΘΩΝ 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 120 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.  ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 120 
Ανδρονίδης Συμεών, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 121 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 121 
Λιναρδάκη Χριστίνα, Ερευνήτρια, Advanced Media Institute 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ-  ΕΝΑ PROJECT ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 122 
Ματθαίου Όλγα, Υπ. Διδάκτορας Πανεπ. Θεσαλίας 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 123 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ 
(FORMAL) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1899-1913).  ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 124 
Χαρωνίτης Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτορας 

3.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 125 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 125 
Kouvatsou Paraskevi, Professor, University of Gudalajara / CULagos 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΣΧΕΣΗ 125 
Μώκου Δέσποινα, Φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
Μώκος Ευάγγελος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 126 
Νικολαϊδου Χάρις, Εκπαιδευτικός/Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ 127 
Σπυρίδωνος Βερόνικα, Msc LRM ΕΑΠ 
Καρανικόλα Ζωή, ΣΕΠ LRM ΕΑΠ 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Msc Διοίκηση Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ «ΕΑΥΤΟΥ» ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ»: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ  «Κ’ΝΑ 
ΓΚΕΤΖΕΣΟΥ» ΣΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 128 
Φιλιππίδου Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α. 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 129 
Χρήστου Πέτρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ., MSc στην «Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης», Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 131 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 131 
Επιτροπάκη Βούλα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 132 
Ζαπονάκη Ιωάννα, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΩΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ "ΜΕΣΟΠΟΙΗΣΗΣ" 132 
Πέππα Ματίνα, Διδάκτωρ επικοινωνίας, εκπαιδευτικός 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΚΑΙ FAKE NEWS 133 
Πρωτονοταρίου Μαρίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 134 
Σταμούλης Κωνσταντίνος-Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών 
σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 136 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 136 
Μουρούτσος Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας 
Μελίδης Μιχάλης, Αναπληρωτής Λέκτορας 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 136 
Μπούνας Νικόλαος, MA, MES, Εκπαιδευτικός ΠΕ07&ΠΕ78 ΥΠΑΙΘ 

Ο ΛΟΓΟΣ (DISCOURSE) ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 137 
Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός παιδαγωγός - Κοινωνιολόγος 
Μακρυγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ 138 
Οικονόμου Αναστασία, Δρ. Φιλοσοφίας - Φιλόλογος 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 138 
Πατεράκη Άννα, Phd κοινωνική επιστήμων 

3.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 140 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 140 
Αντωνίου Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Ηρακλείου 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 141 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 141 
Ρεντίφης Γεράσιμος, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. 
Καρακατσάνη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 142 
Υφαντή Σοφία, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Σαρτζετάκη Μαρία, Δήμος Χερσονήσου / Τεχνική Υπηρεσία 

3.5. ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 144 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:  ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 144 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός 

Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΛΑΕΙ: ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 144 
Ζέζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 
Μπαριανού Ειρήνη, Νηπιαγωγός, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΣΕ ΕΝΑ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 145 
Κολτσίδα Αρετή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ / Εθνομουσικολόγος 
Πουλάκης Νίκος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ / Εθνομουσικολόγος, ΕΔΙΠ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 146 
Κωνσταντής π.Σπυρίδων, Κληρικός - Θεολόγος Λειτουργιολόγος - υπ. Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής 
ΕΚΠΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 147 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό 
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
«ΤΡΕΛΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΦΥΪΑΣ 148 
Μπάρτζου Στυλιανή, Φιλόλογος Μ.Ε., Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΧΗΛ 148 
Νίκας Σταύρος, Εκπαιδευτικός 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1902-1922: 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΕΛΑΣ-ΤΕΧΝΗΣ 149 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης, Δρ. στις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" - Ιστορικός Τέχνης 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 150 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 151 
Τραντά Χριστίνα, Εκπαιδευτικός/ Μουσικός- Φιλόλογος 

3.6. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 152 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ («REFLECTIVE PARENT»): ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΝΟΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (MENTALIZATION) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 152 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 153 
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 153 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 154 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ. Νομού Ηρακλείου 
Ντακούλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 156 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 156 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ/Ηθικη και 
Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση/Εκπαιδευτική ηγεσία/Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ/ΕΣΔΔΑ 
Παπαμιχαήλ Γεώργιος, μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 
ΕΑΠ/Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα/Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού 
ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΑΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 157 
Βεργέτη Αθανασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Κατσιγιάννη Βικτωρία, ΣΕΕ ΠΕ70 

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 158 
Κουρουτσίδου Μαρία, ΕΔΙΠ ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη, Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 
Αντωναράκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 158 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ "ΕΥΡΩΠΗ 2020":  ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 159 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΑΠ, Δικηγόρος 

ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 160 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19
 161 
Παπαδήμας Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 162 
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός Ψυχολόγος 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ:  ΑΝΑΓΚΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 163 
Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΜΙΑ «ΕΥΑΛΩΤΗ» ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 163 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 164 
Ψύρη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70/Διευθύντρια 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 / Προϊσταμένη νηπιαγωγείου 

4.1. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 166 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 166 
Αγγελιδάκη Μαρια, Εκπαιδευτικός- Ψυχολογός, Διευθύντρια ΔΙΕΚ 
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ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 166 
Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 
Κατσίμπελης Αθανάσιος, Διευθυντής Δημοτικού σχολείου Σκουροχωρίου Ν. Ηλείας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ‘Η 
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 167 
Βε Αντριάνα, Εκπαιδευτικός, επιστημονικός συνεργάτης Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 168 
Γεωργιάδης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 169 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 170 
Δημοσθενίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Λαμπρίδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ  ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 171 
Δήμου Πασχάλης, Διευθυντής δημοτικού σχολείου, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης, ΜΔΕ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 
Σαπίδης Παναγιώτης, Διευθυντής δημοτικού σχολείου, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 171 
Διακογεωργίου Διονυσία, Κοινωνική Λειτουργός - Απόφοιτη ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών Μοναδων" 
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ 172 
Κατσίμπελης Αθανάσιος, Δάσκαλος ΠΕ70-M.Ed, Νομικός ΠΕ78-M.Sc in Education management 
Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Άρτας 
Βρόντου Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Εκπ/σης Πανεπιστημίου Πατρών 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 173 
Κιομουρτζής Χάρης, Νομικός 
Τσίγκου Άννα, Πολιτικός Επιστήμων 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 174 
Κουκάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 174 
Κυριακάκη Ελένη, Πολιτικός Επιστήμονας 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΠΟΥ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 175 
Κωνσταντινίδου Ευανθία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ: Η ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΕΧΝΗ 176 
Μήτσικα Ιωάννα, Υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας του 
πανεπιστημίου αιγαίου 

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: ΒΙΩΜΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ. 176 
Μοσχόπουλος Γρηγόριος, Φοιτητής φιλοσοφίας και παιδαγωγικής 

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ, ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 177 
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ "ΑΛΛΟ" 178 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, MCs Ειδικής 
Αγωγής, Λογοτέχνης 
Πηρουνάκη Ανδρονίκη, Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΩΝ 179 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία, Εκπαιδευτικός 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΗΤΑ  ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 180 
Παπαντωνίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός 

ΤΟ ΨΕΥΔΟ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 181 
Τζιάρας Κωνσταντίνος, Διδάκτορας, τμήμα πολιτικών επιστημών απθ 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 181 
Τσακλάρη Αικατερίνη, M.ed. εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. Π.Ε. 70 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ 182 
Τσιολπίδου Ξανθούλα, Υποψήφια διδάκτορας ΕΑΠ 
Κουτούζης Εμμανουήλ, Καθηγητής σχολή σνθρωπιστικών επιστημών εαπ 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 183 
Χατζάκης Εμμανουήλ, Φιλόλογος (ΠΕ02) 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 184 
Χατζηκωνσταντίνου Ελευθέριος, Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΕΕ ΠΕ70 
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, MSc, ΣΕΕ ΠΕ70 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 185 
Χατζημητράγκα Κατερίνα, Μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών, πτυχιούχος ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 
Νταραντούμη Αίγλη, Κοινωνιολόγος, πτυχιούχος ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο 
Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
Κηπουροπούλου Ευμορφία, Δρ. Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ειδική Επιστήμων 
ΠΤΔΕ, Σχολή Κοιν και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 186 
Μπουρδάκη Ευαγγελία, Φιλόλογος 
Δεληγιάννης Δημήτρης, Καθηγητής - Σύμβουλος ΕΑΠ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ,  ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 187 
Κρίτογλου Αικατερίνη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Φύκαρης Ιωάννης, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 188 
Κυριάκου Μαρία, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΣ 

4.2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 189 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΣΕ ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΞΗ 189 
Λεζέ Μαρίνα, Εκπαιδευτικός 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: 
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 189 
Μακρή Μαρία, Δασκάλα ΠΕ70 - MSc "Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών 
Προσεγγίσεων" (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 

Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 190 
Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 
Βοσνάκη Αναστασία, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ  (ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 191 
Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής, υποψήφια διδάκτορας 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ 192 
Νεοκοσμίδου Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός -Εκπαιδευτικός 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 192 
Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος, ΜΑ, ΜSc, υπ. διδάκτωρ. 
Αργυρόπουλος Παναγιώτης, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc 
Σιούμπουλη Καλλιόπη, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ  ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 193 
Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός παιδαγωγός - κοινωνιολόγος 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 194 
Παπαϊωάννου Ήβη, Υποψήφια Διδάκτορας, Ενταξιακή διδασκαλία και Μουσειοπαιδαγωγική 

ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗΚΟΑ ΚΑΙ ΚΩΦΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 195 
Παπαναγιώτου Ζωγραφιά, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Παιδ. τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Αθήνα 
Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc.-M.Sc.(M.Eng.) Μηχ.Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας- Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 196 
Ρήγα Ασημίνα, Δρ. Ειδικής Αγωγής, ΣΕΠ ΕΑΠ 
Ιωαννίδου Βασιλική, Δρ. Παιδαγωγικής, Ειδίκευση Ειδική Αγωγή, ΣΕΠ ΕΑΠ 
Περικλειδάκης Γεώργιος, Δρ. Ειδικής Αγωγής, ΣΕΠ ΕΑΠ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 196 
Σιβρής Παναγιώτης, Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΕΕ ΠΕ70 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ 197 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και διδάκτωρ ειδικής αγωγής 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ 
ΜΕ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 198 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και διδάκτωρ ειδικής αγωγής 

Η ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 199 
Κουλλαπή Κυριακή, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Frederick 
Λύρα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick 

4.3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 201 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 201 
Βρετουδάκη Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 2020:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ YOUNG LEARNERS
 201 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, Translator/Translation Studies Instructor/New York College 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 202 
Γαλατά Παρασκευή-Βίβιαν, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια-
Σύμβουλος, ΣΕΠ-ΕΑΠ 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 203 
Κακουλάκη Αντωνία, Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 
Μαλαδένης Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος ΠΕ80 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 204 
Κεφαλάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Phd Επιστημών Αγωγής 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ 205 
Μάτσα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός 
Κουτσελίνη Μαίρη, Ακαδημαικός 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ:  ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 206 
Νεδελκόπουλος Χρήστος, Δρ. Φιλοσοφίας 

Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ 206 
Ρεντίφης Γεράσιμος, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. 
Ζάγκα Νικολέττα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02-Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 207 
Τουτουδάκη Μαρίνα, Φιλόλογος, MEd, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου 

4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 209 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ.  Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ Ή 
ΜΗΠΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΓΟΥΣ; 209 
Αποστολόπουλος Νίκος, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

«ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ» ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 210 
Γιαννούλη Καλομοίρα, Med στις Επιστήμες της Αγωγής, Med στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης,Φιλόλογος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 211 
Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη, Φιλόλογος καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΜΑ στη Διοίκηση 
σχολικών μονάδων. 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 211 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα, τ. Σχολική Σύμβουλος, φιλόλογος, PhD 
Σκιαθίτη Αικατερίνα, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 212 
Ιωσήφ Στυλιανή, M.Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 213 
Καπερνέκα Παναγιώτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Ν. Αιγαίου 
και Κρήτης 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 213 
Μοσχάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 214 
Παπαστάθης Θεοφάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική - Διακυβέρνηση - 
Ηγεσία, Πανεπιστήμιο Μακεδόνιας 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΥΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 215 
Πετσανούκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ,MSc 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1929  ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 215 
Πολυζοπούλου Αθανασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφια Δρ. ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 216 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου 
Κουρουτσίδου Μαρία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΟΤΑΝ ΤΟ MENTORING ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 217 
Βλάχου Μαρία (Μαίρη), Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ‘’VITTRA TELEFONPLAN SCHOOLS’’ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 217 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 1ου ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντικής Μακεδονίας 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ. "Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" 218 
Σπυριδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 219 
Τοτόλου Αγγελική, Δασκάλα, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγος 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 220 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ 

4.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 222 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 222 
Αποστόλου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ. 02 

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 222 
Ζίγγα Μαριλένα, Υποψήφια διδάκτωρ ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 223 
Κουτσιούρη Σοφία, Υποψήφια διδάκτορας 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟΥ 2021  ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 224 
Σφακιανάκη Άννα, ΠΕ02, PhD 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 225 
Τζαμπουράκη Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής,MSc Αθλητικών Σπουδών της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ 

4.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 226 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 226 
Αθανασιάδου Άννα, Εκπαιδευτικός-συγγραφέας 

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 227 
Αλεβίζος Χρυσοβαλάντης, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής 
Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός Συνεργάτης 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ 227 
Αναγνώστου Μαρία, Εκπαιδευτικός 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΟΡΑΣΗ 228 
Αντωνάτου Σπυριδούλα, Νηπιαγωγός Π.Ε Νομού Χανίων, med, υποψήφια διδάκτορας Παν. Κρήτης 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 229 
Αντωνίου Φλωρεντία, Διδάσκουσα ακαδημαϊκής εμπειρίας 
Ματιάκη Βασιλική, Θεολόγος εκπαιδευτικός 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 230 
Αρβανιτίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας, αναπληρώτρια Δ/ντρια Διεκ Λήμνου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ 
1922 231 
Γαγιάτσου Σοφία, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος, Διδάκτωρ Υπολογιστικής Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 231 
Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Διδάκτωρ, Μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ ΣΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 232 
Ηλία Ελένη, Διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 233 
Καλαούζη Κωνσταντίνα, ΣΕΕ ΠΕ02 Φιλολόγων, 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 234 
Καπερνέκα Παναγιώτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Ν. Αιγαίου 
και Κρήτης 

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β1 ΚΑΙ Β2  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 234 
Καπέτα Χρυσοβαλάντου, ΠΕ34, ΠΕ07, ΠΕ06 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 235 
Καρβούνη Γεωργία, Μουσικός - Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΜΙΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 236 
Κογκούλη Πελαγία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ"  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ COVID-19 237 
Κορασίδη Ανδριάνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Δούκα 
Μπαλαμπέκου Σταματία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Δούκα 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 238 
Κυριαζή Βιλελμίνη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 70/ΠΕ 70.50 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 238 
Κυριατζή Μαρία, Φιλόλογος ΑΠΘ, Ειδική Αγωγή ΠΑΜΑΚ(Msc) 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ANIMATION: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 239 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Παιδαγωγός (ΠΕ70) 
Δάμτση Χαρούλα, Παιδαγωγός (ΠΕ70) 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ 
ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 240 
Μαράκη Βιργινία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 241 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 242 
Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος, ΜΑ, ΜSc, υπ. διδάκτωρ. 
Ιωαννίδη Δήμητρα, Φιλόλογος 
Πυττερού Θεοδώρα, Φιλόλογος, MSc 

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 242 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  ΕΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 243 
Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ OΡΘΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 243 
Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 4ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 244 
Τσιανάκας Εύαγγελος, Δρ. Φιλισοφικης σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας 
Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός, Msc Επιστήμες της Αγωγής, Κάτοχος Διπλώματος ΑΣΠΑΙΤΕ, 
Πτυχιούχος Διοικητικής Τεχνολογίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ STEM ΠΡΙΝ ΤΟ STEM.  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 245 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός Msc 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ 246 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:  ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ; 247 
Χαραλάμπους Άντρη, Βοηθός Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου - Κάτοχος Διδακτορικού 
Τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής 

4.7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 249 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 249 
Αλεξανδράκη Φωτεινή, Διδάκτορας ΠΤΠΕ -Πανεπιστημίου Κρήτης, Ειδική Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός 

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 250 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα, Παιδαγωγός Ερευνήτρια 
Παραδείσης Γεώργιος, Ψυχολόγος 
Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης, Εργοθεραπευτής 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 250 
Βερέβη Άλκηστις, Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας 
Αθηνών 
Φωτεινάκη Δήμητρα, Φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ.  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ 251 
Διακομανώλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΕΣΩ 
ΣΤΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 252 
Διαμαντής Κωνσταντίνος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής απθ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ 253 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 / Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου 
Τζαμαρία Παρθενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 254 
Καπετανάκη Σοφία, Εκπαιδευτικός-ΠΕ60 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 254 
Καραγκιόζης Ιωάννης, Δάσκαλος 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ STE(A)M ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 255 
Κλαδά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
Βρετουδάκη Ελένη, Συντονίστρια Εκπ. Έργου ΠΕ60 Med Phd, 3ης Ενότητας Ηρακλείου 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 256 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ COVID-19 256 
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Σκαράκη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ 257 
Λαμπίρη Μαρία, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
Λαρεντζάκη Αικατερίνη, Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας , ΑΣΠΑΙΤΕ , Παιδαγωγικό Τμήμα 
Λαζαράκη Φανή, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Ψυχολόγος 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ STEM ΚΑΙ STEAM ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΔΕΠΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 258 
Μαγαλιού Χαρίκλεια, ΠΕ70 και ΠΕ70.ΕΑΕ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 259 
Μαρκουίζου Μαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Φοιτήτρια στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του ΠΑ.Δ.Α. 
Βέλλα Κυριακή-Ιωάννα, Φοιτήτρια στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του 
ΠΑ.Δ.Α. 

E-ΘΕΑΤΡΟ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 260 
Μπεικάκη Κασσάνδρα, Φιλόλογος 
Μανιουδάκη Μαρία, Φιλόλογος 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ (COVID-19):  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΣ 260 
Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Διευθύντρια 4ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
Δάφνης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 261 
Σηφάκη Αμαλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 262 
Φιολιτάκη Μαρία, Δρ. Φιλοσοφίας, Φιλόλογος 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου/Προτύπου Γενικού Λυκείου 
Ηρακλείου 
Χουρσάν Χρυσή, Φιλόλογος 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 263 
Κοβάνη Κωνσταντίνα, Παιδαγωγός 
Κότουγλου Ζαχαρούλα, Παιδαγωγός 
Λιώση Λεμονιά, Νοσηλευτρια 

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 263 
Κρητικού Μαρία, Καθηγήτρια Φ.Α 

4.8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 265 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ΄΄ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 265 
Βογιατζή Ειρήνη, Φιλόλογος 
Χαλκεύς Αντώνιος, Μαθηματικός 
Πολάκη Μαρία, Φιλόλογος 

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 266 
Βουδρισλής Νικόλαος, Δάσκαλος, Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ 
Βουδρισλή Ναταλία, Απόφοιτη Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 267 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Υποψήφιος Μεταδιδάκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

4.9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 268 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ , ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 268 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 268 
Αθανασίου Ελένη, Phd, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Δρόσος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Συμβουλευτικής/Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 269 
Κολυβά Γεωργία-Μαρία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

4.10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 271 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ COVID-19.Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. 271 
Αγγελάκη Ρόζη, Ιστορικός, ΣΕΠ ΕΑΠ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ  ΑΠΟ ΔΙΑ 
ΖΩΣΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 272 
Αφεντουλίδου Άννα, Υποψήφια διδάκτορας 
Κοντομίχης-Αφεντουλίδης Οδυσσέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής 

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 273 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής 
Γούλα Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ. 274 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ιστορίας 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ, 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 274 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ΠΕ 11.01 MSc 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ‘ΕΞΗΣ’ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 275 
Μακρή Βασιλική, διοικητικό στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 276 
Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ, Δάσκαλος-Μεταπτυχιακος Φοιτητης Παν. Κρήτης 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 277 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
Κακουλάκη Αντωνία, Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
Βασιλογιαννάκη Μαρία, Ψυχολόγος - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ 
ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 277 
Μπουκοβάλα - Κλώντζα Ευθαλία, Υποψήφια διδάκτωρ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 278 
Σαμαρά Αντωνία, Δρ., ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ 
Τηλιγάδα Ευμορφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, υπ. Δρ. ΕΚΠΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ (LIFE SKILLS) 279 
Σταματάκη Νίκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ.  ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 280 
Τσαπρούνης Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 281 
Τσαπρούνης Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

4.11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 282 

Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Ο.Π 2) ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 282 
Ασλανίδης Θεόδωρος, Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ 
Κουντούρη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 282 
Βαρρά Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – Med Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 283 
Βογά Ηλέκτρα, Δασκάλα 
Γεωργούσης Βάιος, Δάσκαλος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; 284 
Βρέττη Ανθούλα, ΜΑ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαίωματα 

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 285 
Γκουτζέλας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός-μέλος ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 286 
Γρουνά Μαρία, MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Νεδος Απόστολος, MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ. 287 
Δαλίτης Αντρέας, Διδακτορικός φοιτητής 
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 287 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ 288 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Msc Διοίκηση Εκπαίδευσης 
Μπαντούνα Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc. Διοίκηση 
Εκπαίδευσης 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 289 
Καραβασίλης Ιωάννης, Dr. - Επιστημονικός Συνεργάτης ΔιΠαΕ & ΕΑΠ - Διευθυντής Εκπαίδευσης Σερρών 
Δαμαλά Αρετή, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, M.Ed. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ  ΜΕΣΩ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (FOCUS GROUP)
 290 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Βορείου Αιγαίου 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 290 
Κουτσούρη Δήμητρα, Προπτυχιακή φοιτήτρια 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 291 
Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
& ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 292 
Κότσαρη Κωνσταντίνα, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ - Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ 293 
Μαγαλιού Χαρίκλεια, ΠΕ70 και ΠΕ70.ΕΑΕ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 294 
Μπαντούνα Μαρία, Εκπ/κός ΠΕ 06, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc.Διοίκηση Εκπαίδευσης 
Μπρατάνη Πηνελόπη, Εκπ/κός Π.Ε. 70, Msc Ψυχολογία Εκπαίδευσης 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟN ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 295 

ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 295 
Μπιτσάκος Νικόλαος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΩΣ ΒΙΩΣΑΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  COVID-19
 295 
Μπούτσκου Ευαγγελία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 
Ούρδας Ιωάννης, Υποδιευθυντής 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης 
Στύπα Κωστούλα, Διευθύντρια 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 296 
Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Βορείου Αιγαίου 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ:  ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 297 
Παπαδόπουλος Αντώνιος, Υποψήφιος Διδάκτορας «Επιστημών της Αγωγής» του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 298 
Παπαθανασίου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 
Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός Συνεργάτης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 299 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 60 , Μ.ΕD., ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

«ΚΕΙΜΕΝΑ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ»: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 300 
Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300 
Σιόντη Δήμητρα, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Νηπιαγωγός ΠΕ60 
Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΑΦΠΠΗ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
Ν. ΑΡΤΑΣ 301 
Σταθάτου Ανδρομάχη, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής,Εκπαιδευτικός ΠΕ11 
Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΑΦΠΠΗ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
 302 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 303 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου 
Σερρών 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 304 
Σφακιωτάκη Κυριακή, Υποψ. Διδάκτορας Ε.Α.Π.υπότροφος Ι.Κ.Υ 

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 305 
Σωπασή Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.2 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

31 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 306 
Τσιολάκκη Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Frederick 
Ορφανός Στέλιος, Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 306 
Τσιώνη Ειρήνη, Δασκάλα 

Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 307 
Χάλαρη Μαρία, European University Cyprus / Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Research Fellow 
Βρυωνίδης Μάριος, European University Cyprus / Καθηγητής, Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης & Ερευνητικές Μέθοδοι 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 308 
Χατζηκυριάκου Γιάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 309 
Ψαρούλη Σοφία, Σχολική Νοσηλεύτρια, M.Ph 
Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής Υγιεινής, Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 311 

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 313 
Αθανασέκου Μαρία, Ιστορικός Τέχνης, ΣΕΠ ΕΑΠ, Frederick University 
Λεβέντη Ευμορφία, Ειδική Παιδαγωγός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 313 
Αναστασίου Μερόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας 
Λελεντζή Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α., Μ.Εd. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 314 
Αναστασίου Μερόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας 
Λελεντζή Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α., Μ.Εd. 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 314 
Αυγερινούδη Δήμητρα- Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ01- Master of Education 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 315 
Αυγουστάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ-  ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 316 
Ζορμπάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 317 
Ζορμπάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 317 
Καραγιάννης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ "Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 318 
Καραγιάννης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 319 
Κωνσταντινίδης Χρήστος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ-Εκπαιδευτικός 
Ριζοπούλου Ευανθία, Εκπαιδευτικός-μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 319 
Κωνσταντινίδης Χρήστος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ-Εκπαιδευτικός 
Ριζοπούλου Ευανθία, Εκπαιδευτικός-μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 320 
Κωμοδρόμου Λυδία, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 321 
Μαυρίδης Συμεών, Νομικός, προσκεκλημένος διδάσκων Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ/ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 321 
Μιμιλάκη Αναστασία, Εκπαιδευτικός 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 322 
Μοσχάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Διευθύντρια Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας 

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 323 
Μπούρα Βασιλεία, Ηλεκτρακουστικός συνθέτης - εκπαιδευτικός, διαδάσκουσα στην Πατριαρχική 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 324 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΠΥ.  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 325 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 326 
Ξιάρχου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 326 
Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 Νοτίου Αιγαίου 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 327 
Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός M.Ed στις επιστήμες της αγωγής 

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΕ ΕΝΑΥΣΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 327 
Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός M.Ed στις επιστήμες της αγωγής 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 328 
Σαρλή Ιωάννα, Γεωλόγος, MSc. Περ. Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής 
Δέδες Δημήτριος, Tελειόφοιτος, Σχολή Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σαρλή Φανή, Οικονομολόγος, MBA, MEd, ΜSc. Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 329 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστός, Οικονομολόγος-Λογιστής MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστήμιου 
Δυτικής Μακεδονίας – Εκπαιδευτικός Δημόσιου ΙΕΚ Τρικάλων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΡΡΟΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2010-2020 329 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστός, Οικονομολόγος-Λογιστής MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστήμιου 
Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 330 
Σκλείδα Σοφία, Φιλόλογος 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 331 
Σπύρου Άγγελος, Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σπύρου Ευανθία, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΠαΔΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 331 
Σταυρούλη Μαρίλη, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 332 
Τσιομάνη Ευαγγελία, Βρεφονηπιοκόμος 
Πολυχρονίου Ανδρομάχη, Εκπαιδευτικός πληροφορικής 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 333 
Τσουκανέλη Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 
Σιόντης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Στιβακτάκης Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συντονιστής ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 334 
Χατζηαβραμίδου Ευδοκία, Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας, Παιδείας,Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς Δήμου Αλμωπίας 
Λαμπρίδου Δέσποινα, Φοιτήτρια 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 334 
Χρονοπούλου Αθανασία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 337 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 339 
Βιταλάκη Έλενα, Διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τριαματάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός-Εμψυχώτρια Θεατρικού παιχνιδιού 

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 340 
Γερούκη Μαργαρίτα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Πανεπιστήμιο Jyväskylä 
Αναγνωστάκις Μανώλης, Εκπαιδευτικός ΔΕ 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΦΡΙΞΟ - ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 340 
Γερούκη Μαργαρίτα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Πανεπιστήμιο Jyväskylä 
Βιταλάκη Έλενα, Μέλος ΕΔΙΠΠ Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τριαματάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός Α/θμιας 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ.. ΜΕΓΑΛΟΥΣ! 341 
Δημοτάκη Αναστασία, Δημ. Υπάλληλος, Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, 
Τελειόφοιτη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελ.Με.Πα. 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Κοινωνικός Λειτουργός, ΜΒΑ, Πτυχιούχος Επιχ/κου Σχεδιασμού & Πληρ/κων 
Συστημάτων (BSc), Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής προσέγγισης για τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής του Ελ.Με.Πα., Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., Εκπ. Ψυχοθεραπευτής/ Ψυχοδραματιστής 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ QGIS  ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 342 
Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc- M.Sc.(M.Eng.) Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε- Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 343 
Μουδάτσου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου, Επιστημονική Υπότροφος Εργαστήριο 
Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 344 
Μουδάτσου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου, Εργαστήριο Διεπιστημονικής 
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 345  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 
• Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία 
• Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν 
• Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες  
•  Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 
•  Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία 
•  Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας  
•  Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
•  Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα 
•  Αγορά εργασίας και απασχόληση  
•  Πολιτικές για την ανάπτυξη 
•  Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση 
•  Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
•  Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα  
•  Πολιτική και κοινωνική ζωή 
•  Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση 
•  Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία 
•  Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία 
•  Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
•  Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση 
•  Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 
•  Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία  
•  Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης 
•  Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 
•  Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις  
•  Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες 
•  Εκπαίδευση για την αειφορία  
•  Επαγγελματικός προσανατολισμός 
•  Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση  
•  Εκπαιδευτικές έρευνες  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
 
 
Πρόεδρος: 
Μαράκη Ελένη του Παντελή 

 
Αντιπρόεδρος: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου 

 
Γενικός Γραμματέας: 
Στριλιγκάς Γεώργιος του Εμμανουήλ 

 
Ταμίας: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος του Σταύρου 

 
Γραμματέας Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Έντυπου Υλικού: 
Μαρκάκη Ειρήνη του Γεωργίου 

 

Γραμματέας Οργανωτικού, Ηλεκτρονικής Δικτύωσης και 
Επικοινωνίας: 
Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου 

 

Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων,  

Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών: 
Ψαλτάκη Ευγενία του Ευαγγέλου 

 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Πρόεδρος: 
Γιαμαλάκης Γρηγόρης του Εμμανουήλ 

 
Αντιπρόεδρος: 

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη του Χαραλάμπους 

 
Γραμματέας: 

Σκουλά Ειρήνη του Νικολάου 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
ΜΕΛΗ: 

Aristarco Regalado Pinedo, Πρύτανης Πανεπιστημίου Guadalajara / CULagos 

Baros Wassilios, Professor, Universität Salzburg 

Braches- Chyrek Rita, Professor, Universität Bamberg  

Coelsch-Foisner Sabine, Professor of English Literature and Cultural Theory, University of 

Salzburg 

Green Andy, Professor, UCL Institute of Education 

Kempf Wilhelm, Professor, Universität Konstanz 

Liu Ye, King’s College London 

Moran-Ellis Jo, Professor, University of Sussex, UK 

Sailer Maximilian, Professor, Universität Augsburg  

Schroeder Joachim, Professor, Universität Hamburg  

Seukwa Louis-Henri, Professor, HAW Hamburg  

Solvejg Jobst, Professor, Western Norway University of Applied Science  

Sünker Heinz, Professor, Universität Wuppertal 

Thiessen Barbara, HAW Landshut 

Αγγελίδης Παναγιώτης, Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ, ΕΔΙΠ, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Αρβανίτης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία 

Κρήτης 

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Αργυρίου Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Βλίζος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Γιαβρίμης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Γκασούκα Μαρία, Πρόεδρος ΙΝΕΠ–ΕΚΔΔΑ / Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Δεμίρογλου Παντελής, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Δ.Π.Ε Δράμας 

Δημάση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Δουνδουλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία 

Κρήτης 
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Ελευθεράκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Ζορμπάς Κωσνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης  

Ζώρας Οδυσσέας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ 

Καραδημητρίου Αχιλλέας, Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας & MME, Παν/μιο  Κρήτης 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Δρ. Φυσικής Αγωγής  

Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο 

Θράκης  

Κόνσολας Μάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης  

Κουβάτσου Εύα, Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara/CULagos 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 

Κουρκούτας Ηλίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π. 

Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, University of 

Cyprus  

Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Πρόεδρος Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας 

Λάβδας Α. Κώστας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Λιβεράκος Πάνος, Senior Expert at the UNDP, Regional Hub for Civil Service 

Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Αττικής 

Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

Μεταξάς Δ. Α.-Ι., Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΚΠΑ 

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Δ/νσης Π/Ε. Ηρακλείου 

Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΠΕΘ 

Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 
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Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού 

Πολύκεντρου, ΑΔΕΔΥ 

Πανούσης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης ΔΠΘ, πρ. Υπουργός 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Δ/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Δ/νση Ανώτερης και Ανώτατης 

Εκπαίδευσης  

Ράπτης Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου 

Κύπρου 

Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε. στο ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Στρουμπάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 

Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστήε Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου 

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Χρυσουλάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αρβανίτης Χριστόφορος,  
Χανιωτάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Καπετάνιου Ελένη,  
Τσουβαλά Αλεξία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  
Μαρκάκη Ειρήνη 

ΜΕΛΗ: 
Βαμβουκάκης Φίλιππος  
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 
Βογιατζή Μαρίνα 
Γερακιανάκη Γαλάτεια 

 

 

ΜΕΛΗ: 
Διαλυνά Ευαγγελία 
Ζερβού Νίκη 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καλογεράκης Γεώργιος 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κουτσογιαννάκη Εύα 

Λίπα Βασιλική 

Λυρώνη Χρύσα 

 Μαρής Γιάννης  

Μαρινάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μαυράκη Μαρία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρασύρης Βαγγέλης 

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Πετούσης Γιώργος 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Σιφάκης Νίκος 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

Ψαλτάκη Ευγενία 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
Αναγνωστάκης Γεώργιος  

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Γρηγοράκης Ιωάννης 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Ευαγγελίδης Χρήστος 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

 Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία  

 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λαμπράκης Εμμανουήλ 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελια  

Περυσινάκη Εμμανουέλα 

Πλουμάκη Λιάνα 

Σκουλά Ειρήνη 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Φαραζάκης Νικόλαος 

Φουντουλάκης Αντώνιος 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
Για έβδομη συνεχή χρονιά το Ι.Α.ΚΕ. διοργανώνει ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες 
που διαμορφώνει η πανδημία το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας εκτείνεται 
οριζόντια στο σύνολο της σύγχρονης πραγματικότητας. Με αυτό το δεδομένο οι προκλήσεις 
στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό, απαιτούν τη συνεργασία όλων των 
δημοσίων φορέων και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών.  

 
Με πυξίδα την αλληλεγγύη, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ως 

Περιφέρεια Κρήτης, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στη διοργάνωση και του φετινού 
συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. Μιας διοργάνωσης που προστίθεται στις πρωτοβουλίες μας για την 
ενίσχυση του δικτύου προστασίας που χρειάζονται τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες 
πολλαπλών μορφών αντιξοοτήτων και ανισοτήτων.  

 
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ι.Α.ΚΕ., την οργανωτική και επιστημονική 

επιτροπή και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους. 
 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 

Περιφερειάρχης Κρήτης 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
 
 
Αποτελεί μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο Μαλεβίζι το 7ο διεθνές συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «κοινωνική ευαλωτότητα 
και ανάπτυξη: προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό». 

 
Στη δύσκολη ιστορική συγκυρία που ζούμε, μέσα στην παρατεταμένη ανασφάλεια και σε 

μιαν εποχή όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που αφορούν 
στην ίδια την επιβίωσή της, όπου εύκολες απαντήσεις στα μεγάλα οικουμενικά προβλήματα 
δεν υπάρχουν και που οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες «συνταγές» γνωρίζουν τα όριά τους,  η 
διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων η κατάθεση προβληματισμών, η επιστημονική έρευνα και 
τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην εκπαίδευση ως βασικού παράγοντα της κοινωνικής 
ανάπτυξης,  αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση 
αυτών των σημαντικών ζητημάτων. 
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Παιδεία και εκπαίδευση αποτελούν αυταξίες, που καλούνται να απαντήσουν στις ανάγκες 
της κοινωνίας και της οικονομίας και διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας. Κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες βιώνουν συχνά τον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας από 
τη μια τους «φτωχούς συγγενείς» της όποιας ανάπτυξης και από την άλλη ταυτόχρονα 
παράγοντα υπονόμευσής της. Όσο πιο ευρύ είναι το φάσμα της ευαλωτότητας, τόσο πιο 
δύσκολα επιτεύξιμο γίνεται το εγχείρημα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
ανάπτυξης.    

 
Τα τελευταία χρόνια οι ανισότητες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διευρύνονται 

δραματικά. Στην περίοδο της πανδημίας, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το φαινόμενο αυτό 
εντείνεται ακόμα περισσότερο: Για ποιες στέρεες βάσεις κοινωνικής ανάπτυξης λοιπόν 
μπορούμε να μιλήσουμε, όταν οι αιτίες που καθιστούν ευάλωτες μεγάλες κοινωνικές ομάδες 
διευρύνονται και  καθίστανται ο κύριος λόγος «αποκλεισμού» από την εκπαιδευτική 
διαδικασία, από την οικονομική δραστηριότητα και τον πολιτισμό;  

 
 
Τα ερεθίσματα του συνεδρίου, η δουλειά των συνέδρων οι ιδέες και οι ευαισθησίες τους, 

η κατάρτιση και το πάθος των διοργανωτών, σίγουρα θα δημιουργήσουν καίρια ερεθίσματα 
αναζήτησης απαντήσεων και κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης,  
προκειμένου να προχωρήσει η κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
κοινωνίας σε αυτό. Η κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας 
και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.  

 
Εύχομαι καλή επιτυχία στο 7ο συνέδριο του ΙΑΚΕ! Είμαι σίγουρος ότι τα συμπεράσματά 

του θα συνεισφέρουν προωθητικά στην αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που έχουμε 
μπροστά μας! Ο δήμος Μαλεβιζίου είναι ευαίσθητος σε ζητήματα κοινωνικής ευαλωτότητας. 
Στα πλαίσια αυτά παρεμβαίνει με νέες σύγχρονες υποδομές, ώστε κανένα παιδί και κανείς 
ενήλικας να μην αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Ας δοθεί από το Μαλεβίζι η ώθηση και η έμπνευση αυτή που είναι απαραίτητη για την 

επιτυχία του σκοπού του έβδομου συνεδρίου σας! 
 
 

Μενέλαος Μποκέας 
 

Δήμαρχος Μαλεβιζίου 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

45 
 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα  

«Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό», 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 9 έως και 11 Ιουλίου 2021, στο συνεδριακό 
κέντρο του ξενοδοχείου TUI Magic Life Candia Maris.  

Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πρωτόγνωρων για την κοινωνία μας 
περιοριστικών μέτρων, που όμως είχαν σκοπό την προστασία της υγείας μας, χαιρόμαστε 
ιδιαίτερα αυτή τη φορά που θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής 

επιστημονικής διοργάνωσης, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. 

Έχοντας όλοι πολύ πρόσφατη και φρέσκια την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης, που σε 
ένα βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι το φετινό μας Συνέδριο αποκτά μια 
εξέχουσα συγκυριακή σημασία. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, όμως, ότι η ελληνική 
κοινωνία μπήκε σ’ αυτήν την περιπέτεια όντας ήδη τραυματισμένη από την οικονομική κρίση 
και τη μεγάλη ύφεση που προηγήθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε και σ’ ένα βαθμό 
ακόμα βιώνουμε μια απέραντη κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες 
του κόσμου και εκατομμύρια ανθρώπους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως είναι 
αναμενόμενο, οξύνονται οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες, η κοινωνική 
δικαιοσύνη υπονομεύεται, διευρύνεται η κοινωνική αδικία και τα μέτρα κοινωνικής 
προστασίας περιορίζονται. Πολλοί αναφέρουν ότι στη διάρκεια αυτής της κρίσης έχει αλλάξει 
ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων, ενώ έχουν  επηρεαστεί οι θεμελιώδεις αρχές και η 
λειτουργία της Δημοκρατίας, έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και 
έχουν ενταθεί τα φαινόμενα, βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

Είναι φανερό ότι οι συνθήκες αυτές απειλούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνίες, οι οποίες 
καλούνται να ανταποκριθούν με ακόμα πιο δυσμενείς όρους στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Θεωρούμε αναγκαίο να θέσουμε τα ζητήματα αυτά στο πεδίο 
προβληματισμού της επιστημονικής κοινότητας, με σκοπό την αναζήτηση προοπτικής στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησε αυτή 
η μακρά περίοδος κρίσης. Αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της επιστημονικής 
έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών οι συμμετέχοντες στο 7ο Συνέδριό 
μας θα επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, 

της οικονομίας και του πολιτισμού. 

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας μέσα από τη μελέτη των περιλήψεων που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον τόμο δίνουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές από τη 
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χώρα μας και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, να αναπτύξουν 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους μέσα από ποικίλου ενδιαφέροντος και προβληματισμού 
προσεγγίσεις. Με τον δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές 
ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις, τα συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες 
ανακοινώσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις, θα φωτιστούν με επιχειρήματα, με λόγο και 
αντίλογο, πολλές πτυχές της Κοινωνικής Ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο του προβληματισμού 
βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και ειδικές ομάδες 
πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών 
κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την 
επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το 
ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η 
αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της 
κοινωνικής ανάπτυξης.  

Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η 
επιστημονική διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, 
ιδιαιτέρως στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η 
μελέτη των όψεων του φαινομένου στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος 
για την αντιμετώπισή του. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική 
συζήτηση. Αξιοποιώντας την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων έξι πολύ 
επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο 
ακαδημαϊκής συζήτησης.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και 
φιλόξενη Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και 

συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίησή του.  

 

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

   Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

                   Ελένη Π. Μαράκη                                                   Σπύρος Χ. Πανταζής 

  Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                           Ομότιμος Καθηγητής 

  Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                       Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Λάβδας Α. Κώστας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών 
Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 
Εξετάζονται ευαλωτότητες σε διάφορα επίπεδα του διεθνούς συστήματος. Η συγκρότηση 

συνομοσπονδιών από ισχυρές, λιγότερο ισχυρές και ευάλωτες οντότητες αναλύεται από 
ιστορική και σύγχρονη διεθνολογική σκοπιά. Ισχυρά, λιγότερο ισχυρά και ευάλωτα κράτη έχουν 
αναπτύξει διαφορετικές κατηγορίες κινήτρων για τη διαμόρφωση ή την ένταξη σε 
συνομοσπονδιακά πολιτικά συστήματα. Εκκινώντας από τη βασική θέση του Martin Diamond 
ότι συνομοσπονδιακές και ομοσπονδιακές λύσεις τείνουν στο συνδυασμό δυο κατ’αρχήν 
αντιθετικών λογικών (την αποφυγή μιας ανεξάρτητης διαδρομής στο διεθνές περιβάλλον και 
την αποφυγή ένταξης σε ένα μεγάλο ενιαίο κράτος) αναπτύσσεται μια θεώρηση διαφορετικών 
λειτουργιών των συνομοσπονδιακών και ομοσπονδιακών λύσεων ανάλογα με το ευρύτερο 
πλαίσιο των φάσεων της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας στις οποίες υιοθετούνται οι 
λύσεις αυτές. Εξετάζεται η σταδιακή διαμόρφωση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας από τον 14ο 
αιώνα και ο μετασχηματισμός της σε Ομοσπονδιακή δομή τον 19ο αιώνα, το θνησιγενές 
παράδειγμα της Γερμανικής Συνομοσπονδίας (1815-1866), το πέρασμα από μια τύποις σε μια 
πραγματική ομποσπονδιακή δομή στις ΗΠΑ μετά το 1865, το θεσμοκατεστημένο 
ομοσπονδιακό παράδειγμα της μεταπολεμικής ΟΔ Γερμανίας, το παράδειγμα της Ινδικής 
Ομοσπονδίας και το παράδειγμα της ΕΕ. Η πρόσφατη φάση του ευρύτερου πλαισίου 
εντοπίζεται με τη βοήθεια της θεωρίας του Zygmunt Bauman για την ρευστή νεωτερικότητα 
μετά τη δεκαετία του 1950. Τα βασικά χαρακτηριστικά της (αβεβαιότητα, απορρύθμιση, 
υποχώρηση κοινωνικών δικτύων προστασίας, κατακερματισμός της ταυτότητας) 
διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για την εξέλιξη της διαλεκτικής μεταξύ εσωτερικής, διεθνικής 
και διεθνούς πολιτικής. Επεκτείνοντας τη θεώρηση του Bauman, προσεγγίζουμε τη «ρευστή 
νεωτερικότητα» ως μια μετανεωτερικότητα στην οποία οι διαδρομές των ανθρώπων, των 
συλλογικοτήτων και των κρατών βιώνονται σε ένα ρευστό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
ανάλυση επικεντρώνεται στο ερώτημα για τον ρόλο των συνομοσπονδιών σε μια περίοδο 
ρευστοποίησης του πολιτικού στοιχείου. 

 
 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΩΣ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   

 
Χρυσουλάκης Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών – Ομότιμος Καθηγητής 
 
Η πρόσφατη πανδημία που κατέκλυσε ολόκληρο τον πλανήτη, πλήττει πολλαπλώς τις 

ανθρώπινες κοινωνίες επηρεάζοντας όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία, την 
εργασία, τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και τις 
σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς στην παγκόσμια κοινότητα. Υπάρχει μάλιστα ο 
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κίνδυνος σε πολλές περιπτώσεις να ενταθούν οι κοινωνικές ανισότητες, να ενισχυθεί η 
κοινωνική ευαλωτότητα και να μειωθεί η κοινωνική αλληλεγγύη απειλώντας ολόκληρο τον 
κοινωνικό ιστό. Η Ελλάδα αντέδρασε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας προκειμένου να 
διαφυλάξει τη δημόσια υγεία και να προλάβει τις καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική 
κοινωνία. Δημιούργησε άμεσα πληροφοριακό υλικό σχετικά με την πορεία της πανδημίας και 
τα μέτρα προστασίας ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους Έλληνες πολίτες 
εμψυχώνοντάς τους ταυτόχρονα μέσα από ειδικές καμπάνιες. Η ελληνική πολιτεία ξεκίνησε 
επίσης γρήγορα να χορηγεί οικονομική στήριξη στους επαγγελματίες που πλήττονταν. 
Παράλληλα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης βασικών υπηρεσιών του δημοσίου, 
καθιερώθηκαν η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, ενώ η χρήση του SMS 13033 για τις 
μετακινήσεις χαρακτηρίστηκε από τον ΟΟΣΑ ως βέλτιστη πρακτική. Οι ψηφιακές πλατφόρμες 
που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν άμεσα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά 
κυρίως για τον εμβολιασμό στη χώρα είναι από τις πιο καινοτόμες. Τέλος, η πρόταση της 
ελληνικής πολιτείας για τη δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού Covid υιοθετήθηκε από την 
ΕΕ ως πρωτοποριακή πρωτοβουλία, συμβάλλοντας τόσο στην επανάκαμψη του τουρισμού, 
όσο και στη σταδιακή επαναφορά άλλων δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν 
αναγνωριστεί διεθνώς αναβαθμίζοντας την εικόνα της Ελλάδας, η οποία μάλιστα κατατάχθηκε 
μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών «ήπιας ισχύος» στον κόσμο για το 2020. Η ανοδική πορεία 
της Ελλάδας αυξάνει την αυτοπεποίθηση των πολιτών της και μειώνει το αίσθημα της 
κοινωνικής ευαλωτότητας, καθώς η χώρα βαδίζει με αισιοδοξία και σιγουριά στο μέλλον.     

 
 

ΕΥΑΛΩΤΗ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΩΣ ΤΑ  ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική 

Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
 
Ο καθένας από εμάς φέρει στο DNA του γενετικές πληροφορίες, ως μια ισόβαρη 

παρακαταθήκη από τους δύο γονείς του, οι οποίες καθορίζουν τη γενετική υγειονομική 
ταυτότητα του, από την οποία κληρονομούνται τα λεγόμενα γενετικά νοσήματα ή και κάποιες 
προδιαθέσεις/ευπάθειες για ορισμένα νοσήματα. Το περιβάλλον, ως φύση, ως προφίλ τρόπου 
ζωής και ως εργασιακό περιβάλλον επιδρά στην έκφραση των γενετικών πληροφοριών και 
μπορεί να τροποποιεί τις γενετικά καθορισμένες προδιαθέσεις για ορισμένες νόσους,  άλλοτε 
θετικά και άλλοτε αρνητικά. Τα παραπάνω, ως μια συνισταμένη αλληλεπιδράσεων, 
προσδιορίζουν την ευαλωτότητα της υγείας μας σε ατομικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τα 
συστήματα υγείας και οι οικονομικές παράμετροι μιας κοινωνίας δια μέσου των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών υγείας καλούνται  να αντιμετωπίζουν  την ευαλωτότητα της υγείας των ατόμων αλλά 
και του συνόλου της κοινωνίας. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Κοτρόγιαννος Δημήτρης, Καθηγητής 

 
Η έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά συνδέεται με τη 

περιγραφή καταστάσεων κατά τις οποίες κάποιοι άνθρωποι καθίστανται ευάλωτοι απέναντι 
σε σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Συνήθως, 
αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές καταστροφές που μπορούν να απειλήσουν 
τους πιο ευάλωτους όμως περιλαμβάνουν και κινδύνους όπως η φτώχεια που δυσχεραίνουν 
την κοινωνική ένταξη και διαμορφώνουν πλαίσια αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Όλα 
τα προαναφερθέντα προβλήματα και κίνδυνοι σχετίζονται μεταξύ τους και είναι απόρροια 
της έλλειψης κρατικής παρέμβασης για την κοινωνική προστασία των εν λόγω κοινωνικών 
κατηγοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ευαλωτότητα και ταυτόχρονα με την έλλειψη 
μηχανισμών ενίσχυσης της κοινωνικής κινητικότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί 
ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λύσεις στο πρόβλημα, καθώς δύναται 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης, κινητικότητας και μείωσης των 
κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό που προσφέρει δηλαδή, από κοινού με την υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικών πολιτικών, είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από 
την ανάγκη και από τον κίνδυνο και η δυνατότητα να εξέλθει της κατάστασης κοινωνικής 
ευαλωτότητας. Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης είναι βασικός, καθώς είναι ο μόνος που 
μπορεί να αποεμπορευματοποιήσει αγαθά όπως η εκπαίδευση, τα οποία αποτελούν 
πυλώνες για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των κινδύνων ευαλωτότητας. Τη 
σημασία αυτού του ρόλου προσδοκά να αναλύσει η συγκεκριμένη μελέτη. 

 
 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ»? Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και 
τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 

 
Η εισήγηση εστιάζει στο φαινόμενο της εργασιακής επισφάλειας στη νέα γενιά και 

επισκοπεί κρίσιμες τάσεις, χαρακτηριστικά και παραμέτρους του στην Ελλάδα. Αναλύει τα 
βασικά ευρήματα σχετικής πρόσφατης έρευνας εθνικής κλίμακος, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
σχέση της «ημι-απασχόλησης»- επισφαλούς εργασίας με την κοινωνική ευαλωτότητα και με 
τον κίνδυνο της φτώχειας (in-work poverty risk), αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας στα 
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προαναφερθέντα. Επίσης εξετάζονται οι μείζονες προκλήσεις για τις δημόσιες πολιτικές και 
παρουσιάζονται ερευνητικά- εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής.  

 
Η εισήγηση βασίζεται στο Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά 

στην Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής ποσοτική ανάλυση, πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου 
και ερευνητικά εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής» (ΚΑ 10540) και στα ερευνητικά του 
ευρήματα. Το συγκεκριμένο Ερευνητικό Έργο υλοποιήθηκε (1/2/2020- 30/4/2021) από 
ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με ΕΥ τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, και εντάχθηκε με την με ΑΠ 117/14-01-2020 Απόφαση 
Ένταξης στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με κωδικό ΟΠΣ MIS 5048510). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ESF) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση». 

 
 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ενίσχυση της Κοινωνικής Διάστασης της Ανώτερης Εκπαίδευσης του EHEA 

 
Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης/Διευθύνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - 

ΥΠΠΑΝ Κύπρος 
 
Στις 19/11/20 έγινε η Διακήρυξη της Ρώμης από τους Υπουργούς Παιδείας των χωρών του 

EHEA. Το παράρτημα 2 της διακήρυξης αναφέρεται στις Αρχές και τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την ενίσχυση της Κοινωνικής Διάστασης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Τέθηκαν 10 βασικές αρχές και για κάθε αρχή τέθηκαν 2 ή 3 κατευθυντήριες γραμμές. 
Οι Αρχές καλύπτουν τους τομείς, Στρατηγική, Νομικό πλαίσιο, Καταγραφή δεδομένων, 

Χρηματοδότηση, Καθοδήγηση, Κινητικότητα φοιτητών κλπ. 
Στην εισήγηση μου θα γίνει παρουσίαση των Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμων, 

ανάλυση , επεξήγηση και συζήτηση. 
Συμπερασματικά σημειώνω ότι η Διακήρυξη της Ρώμης αποτελεί το συμπέρασμα και 

ταυτόχρονα η προδιαγραφή της επόμενης 20ετίας όσον αφορά την Κοινωνική Διάσταση της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

VULNERABILITY VS UNIFORMITY IN THE EDUCATION VISION OF XX-XXI 
CENTURIES. A COMPARATIVE ANALYSE OF THE HISTORY TEXTBOOKS 

 
Alexandrache Carmen, University of Galati / Associate Prof. 

 
Problem Statement:  
Our paper proposes a theoretic approach of the education in Romanian society, especially 

of the study of history, from the communist regime until nowadays. For this issue, we analyzed 
the history school textbooks which were edited in XX-XXI centuries to be used in the secondary 
and higher schools.  

The scientific contents, structure and images of the history school textbooks offer 
examples of how it is good to act or not, to think and feel, even if the teacher does not intend 
to focus on them. This is way we consider them as a more or less realized modality to promote 
a lifestyle and thinking in society. 

Purpose of Study: 
The school textbook is an education tool which has in general a bigger impact to students’ 

consciousness and behavior.  
Our study starts from the premise that the school textbooks have been also an important 

ideological tool, used by the politic regime to influence the social attitude. As a consequence, 
the school textbooks need to be analyzed from the political intentions. 

Research Methods:  
Our paper is based on the examination and comparison of the history school textbooks 

edited during Romanian communist and post communist regime.  
Findings:  
The paper proposes some notices focused on the understanding of the vulnerability 

concept from the political ideology perspective, the evolution of it, as it is reflected by the 
history school textbooks.  

For this reason, we think our paper is a real support of the actual theoretical and practical 
concerns about the modern and equitable social principles. Our notices can contributes to 
increase the quality of human interactions, to social responsibility and to promote a correct 
connection between vulnerability and social attitude in actual human society 
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“FROM SEED TO SPOON PROJECT”: A BLENDED LEARNING PATH FOR STUDENTS 
ON FOOD PRODUCTION AWARENESS 

 
Gatto Tania, Opentea, European Erasmus plus project 

Negri Ilaria, Teacher 
Sacchettini Gabriele, Opentea, European Erasmus plus project 

 
The growing urban populations and consequent increasing demand of food, as well as the 

continued lose of natural habitats pose new challenges for European citizens. Our health and 
wellbeing are directly affected by the way cities and food production are shaping our habitats. 
“From Seed to Spoon” (www.seedtospoon.org) is a European educational project on the food 
supply chain developed for high school students. The project aims to raise students’ 
awareness on how complex the food system is and on how nature provides “living” 
infrastructures required for physical, psychological and social development. 

The project will foresee a blended learning path. Students will participate in an on-line 
course which aims to provide preliminary knowledge on relevant topics (e.g., sustainable 
agriculture, ecosystem services, biodiversity). The course is implemented through EMMA 
platform (https://platform.europeanmoocs.eu/), developed in the frame of an EU project and 
uses a mix of multiformat material and interactive tools. Secondly, a selected group of 
students will participate in practical lessons and laboratory activities; once knowledge is 
gained, students will implement it and share it with peers in their respective countries 
(Greece, Italy, Romania and Sweden). The project promotes inclusion, with possibly one fourth 
of participants being students with special needs or of Extra-UE origin. 

Project outputs will be implemented with direct involvement of students (e.g., receipt and 
naturalist books, multiplier events). Such innovative approach expects to promote 
participation in civic and social life and to support adolescents in fostering their personal and 
cultural development on societal key issues. The project will also enhance key competences 
in ICTs, application of scientific methods and English.  

This project highlights the opportunity to create long-term added value through enhanced 
awareness of future generations on the role and impact humans have on our world and 
identifies priorities relevant to achieve a more sustainable food system and development 

 
 

NEW PUBLIC AGENDAS IN THE CONTEXT OF TECHNO-DEMOCRACIES:  
FROM DIGITAL SOCIETY TO RESILIENT VILLAGES 

 
Gómez Muñiz Magdiel, Universidad de Guadalajara / Profesor Investigador 

 
Understanding democracy requires spending more time in everyday ecosystems and, 

above all, understanding that governance and governability have legitimacy to the extent that 
they listen to the citizen. Society reinvents itself from two main axes that come to start a new 
way of doing politics: 1) digitalized society -techno-political-; 2) culture of resilience -
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biopolitics-. Both elevate the debate to the construction of common agendas based on 
heterogeneous situations, politics cannot be done without using technology, as well as 
transforming environments without health strategies, only in this way, the democracy of the 
XXI century will contain the nuances to travel from the local to the major international axes 
that are rooted in the Sustainable Development Goals (SDGs) of UN-Habitat 2030. Neo-
institutionalism becomes essential when the recomposition of agendas requires, at least a 
series of assumptions, ranging from beyond majority bastions and the overwhelming voice of 
the oligarchy of political parties. Today the co-creation of agendas, supposes a strengthening 
for the generation of alliances, which oblige civil society and / or the organized third sector to 
reduce the biases of excessive regulation, which involves too much laws and peace treaties, 
away from justice and social conscience. The new social contract forces us to understand a 
society of hyper-fatigue with chronological volatility, which travels at dizzying speed, and lags 
the services of political institutes due to its slow metabolism to respond to citizen demands. 
This summary aims to make visible the benefits of understanding a new, augmented republic, 
with innovations in the social contract and the understanding of an increasingly isolated and 
digitized community. 

 
 
 

VULNERABILITY AND FAITH TODAY.  
A HERMENEUTICAL REFLECTION ON THE BOOK OF JOB 

 
Guerra Márquez Irma Estela, Professor, University of Gudalajara / CULagos 

 
God escapes any merely cognitive definition. Hence the perennial discussion about his 

existence that began in ancient times. This subject is now studied with the maximum scientific 
and interdisciplinary rigor. To God and to religion, which should be almost the same, but are 
nevertheless two different things. There is a borderline situation in the relationship between 
faith and religion. 

We can never put aside the relationship of humanity with the divine because it is a fact 
that is present throughout its history. That is why it is so interesting to observe the various 
forms of personal relationship with God and how it has been represented in art, in philosophy, 
in history, in literature. 

In objects and texts created by different cultures that human experience is clarified and 
exemplified. The issue is raised in biblical texts and, in a very special way, in The Book of Job. 
Despite the fact that this text was written between 587 and 538 BC, is a uniquely modern 
book. Job may well be the archetype of postmodern religious man, because he establishes a 
different relationship with God. Perhaps the one that many people now vehemently seek. 

In this presentation I will present a hermeneutical reflection on the signs and symbols of 
The Book of Job, a reading that allows us to understand its deep meaning from the historical 
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experience that we are living. 
The Covid 19 pandemic reflects human vulnerability. That is why it is so necessary to face 

reality from an ethical commitment to what is happening and to work with and for others. 
Today we live in a social crisis in which everything can be lost and everything can be saved; 
this, if we can love life in its totality, as Job learned to do. 

 
 
 

EDUCACION PRESENCIAL V/S EDUCACION VIRTUAL. 
ESTRATEGIAS PARA TRANSITAR HACIA UN MODELO HIBRIDO 

 
Gutiérrez Moreno Patricia, University of Guadalajara / Professor 

Rodríguez Ruiz Javier Gonzalo, University of Guadalajara / Professor 
Becerra-Peña Diana Lizette, University of Guadalajara / Professor 

 
Current trends in education point to innovation in the teaching and learning process in 

order to enhance effective learning rather than learning per se. The pandemic caused by SARS-
CoV-2 (Covid-19) has forced universities to employ educational strategies based on virtual 
media to achieve their objectives; however, these disruptive media highlight areas of 
opportunity for educational institutions. The objective of this paper is to identify the 
differences between face-to-face and online teaching models, based on the fact that distance 
learning has not reached its potential -enough to become a real alternative to classroom 
teaching- due to a series of factors related to insufficient training in the use and exploitation 
of technological tools. The main input of this research is an online survey applied to 
undergraduate students of economic-administrative programs at a public university, in order 
to know their perception of their academic performance and of their professors. We used 
descriptive data analysis and association or statistical independence analysis. Preliminary 
results indicate a negative effect on the early incorporation of the student to a virtual teaching 
modality and the use of electronic platforms, a perception of lower academic achievement, 
higher workloads or tasks and a perception of less attention or guidance from the teacher in 
the resolution of doubts. Finally, for the implementation of an online or hybrid educational 
model, the main challenges are the problems with connectivity, the availability of a personal 
computer and a set of external factors that would be influencing the student's academic 
performance: personal, occupational, affective and assimilation to a new normality, as a result 
of the pandemic. 
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THE CHALLENGES IN ENGLISH TEACHING THROUGH  
INTERACTIVE VIDEO PLATFORMS 

 
Hernandez Islas Mónica, University of Guadalajara/Professor México 

 
Con el surgimiento de la pandemia de COVID-19 originada por el Virus SARS-COV2, las 

escuelas presenciales en todo el mundo tuvieron que transitar a la modalidad virtual en muy 
poco tiempo. En México, este salto a la virtualidad se tuvo que realizar en dos semanas, lo que 
ocasionó que los cursos que inicialmente estaban planteados para impartirse de manera 
presencial, se tuvieran que impartir en plataformas como Zoom, Google Meet o Cisco Webex. 
En el presente documento se da cuenta de un estudio con profesores universitarios de la 
Segunda Universidad Pública más grande de México, para conocer su visión acerca de los retos 
que este salto a la virtualidad ha representado y la manera en la que han podido salir adelante. 
Para ello, se emplearon entrevistas virtuales a profundidad con 15 profesores de inglés de 
pregrado, mismas que fueron procesadas con un enfoque cualitativo de corte 
fenomenográfico. Los resultados dan cuenta de la gama de interpretaciones que los 
profesores realizan a propósito del cambio y la manera en la que las opciones de 
implementación que vislumbraron se relacionan con estas maneras de concebir y abordar el 
reto del paso a la virtualidad. 

 
 

HERITAGE MANAGEMENT AS A SOCIAL CONFLICT TRIGGER  
IN THE SPANISH INSULAR CARIBBEAN 

 
Hernandez Santisteban Adrian, University of Quintana Roo / PhD Candidate 

 
As heritage management is becoming a trigger of social conflicts for communities in the 

Spanish Caribbean, the social landscapes are changing. Divisions in communities are emerging, 
resources access is reconfiguring, land tenure is questioned, and opposition groups are adding 
heritage defense and management to their list of demands and arguments. In these cases, 
natural and cultural heritage is taking an active role as part of the concerns of the communities 
and emerge as a stake interest in the conflict’s dynamics. 

To fulfill the objective of understanding the context expressed above, the research 
question that will serve as axis for this presentation is the following: “How can a social conflict 
in the region be analyzed and managed from a Heritage and Conflict perspective? 

Recently, heritage management has been part of land social conflicts in the Spanish Insular 
Carribbean. Decision making struggles, natural resources over exploitation, irregular tourism 
development and urban sprawl are some of the consquences of these conflicts. This paper 
presents a sociological approach to heritage management conflicts in the region that 
considers stakeholders' maps, actors identity, and power struggles over heritage. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

60 
 

THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN A LOCALITY  
OF HIGH SOCIAL VULNERABILITY 

 
Kouvatsou Paraskevi, Professor, University of Gudalajara / CULagos 

Guerra Márquez Irma Estela, Professor, University of Gudalajara / CULagos 
 
The city of Lagos de Moreno, in Mexico was officially declared a Historical Monument of 

the Nation in 1989. It is also part of the catalogue of sites of the Camino Real de Tierra Adentro, 
declared as Cultural Heritage of Humanity by UNESCO in 2010 and, since 2012, has been part 
of the «Pueblos Mágicos» program, implemented by the Ministry of Tourism of the same 
country. However, the social reality of the city is different and, paradoxically, in a town 
recognized for its cultural heritage value, situations experienced daily put its conservation at 
risk and inhibit its proper management. 

Several causes can be associated with this problem. Among them, it is necessary to 
mention the inefficient urban planning and the absence of local public policies to protect the 
cultural heritage, as well as the absence of a community educational program, that considers 
the needs and interests of the locals. Additionally, there are serious difficulties in establishing 
the limits between private property and the social right to preserve heritage and we should 
also mention the increasing land perpetrations by farm owners or the contamination and 
destruction of natural sites.  

The vulnerability of the heritage of this town is indisputable, but so is the socio-
demographic vulnerability that is registered here. A high percentage of the population lives in 
conditions of multidimensional poverty and is vulnerable due to social deprivation. This 
situation explains the absence or shortage of economic resources that facilitate collective 
action towards protecting the cultural and natural heritage. The projection of Lagos de 
Moreno as a tourist destination has therefore not yet managed to provide community 
opportunities that improve economic precariousness in a tangible way, and asset activation 
processes have been adopted without proper local interpretation. 

 
 

INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO  
CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
López Alvarado Mónica Patricia, Research Professor, University of Gudalajara / CUAAD 

Briseño Vilches Alejandro, Research Professor, University of Gudalajara / CUAAD 
Corona Gómez Diana, Research Professor, University of Gudalajara / CUAAD 

 
En el ámbito educativo hoy en día la implementación de nuevas tecnologías ha sido todo 

un reto y desafío conforme a las diferentes situaciones en las que ha impactado el tema de 
salud a nivel global.  

Para cada contexto institucional representa el tomar en cuenta su propia realidad. Así 
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mismo implica considerar las características a nivel individual y que por lo tanto son únicas en 
lo que representa para cada uno de los que participan en la práctica educativa. En el caso 
particular de la experiencia educativa para el nivel de educación superior ha implicado para la 
comunidad docente llevar a cabo cursos de actualización en herramientas tecnológicas que 
permitan lograr los objetivos de adecuar el aprendizaje conforme al área o disciplina del 
conocimiento que se trate.  

Para el caso particular de la disciplina del diseño industrial ha representado todo un reto 
no sólo lo ya expresado anteriormente; sino además, tomar en cuenta el perfil psicoeducativo 
de los estudiantes. Uno de los puntos más relevantes en el proceso de innovación es la 
estrategia didáctica desde el enfoque del “ team teaching “ con la participación de trabajo de 
17 profesores de manera lineal y transversal en las materias del segundo ciclo de la 
licenciatura de diseño industrial de distintas materias de forma conjunta, en dinámicas de 
trabajo sincrónico y asincrónico a partir del uso plataformas online como Webex, Classroom, 
Miro, Padlet, Drive, Prezzi, Knovio Canva, Powtoon.  

Esto permitió desarrollar en el alumno la gestión de su conocimiento y el desarrollo de una 
comunicación colaborativa virtual, contribuyendo al desarrollo de un pensamiento crítico que 
le proporcionará la oportunidad de ser más activo y con una amplia visión a partir de la 
integración de los conocimientos y aprendizajes adquiridos de las diferentes asignaturas 
integradas al proyecto. 

 
 

INTERPRETATION AND INCLUSION:  
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE FOR THE BLIND PUBLIC 

 
Macías María del Mar, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos 

 
One of the great challenges that archaeology has is to share whit the society the 

information of the past that is being generated. In the same way, we believe that our science 
has the capacity to attend social problems such as the exclusion of people from their heritage, 
to which they are subjected. 

Linking both objectives of archaeology, we are faced with two essential problems: the first 
is how to disseminate the archaeological heritage with a sector of the population that cannot 
see and that learns mostly through touch, taking into account that because of protocols for 
conservation of tangible heritage its prohibited to handling it; and the second: how to get that 
the message shared with this sector of the population provokes interest in them so as to 
achieve some of the objectives of heritage: the generation of critical thinking, the preservation 
of memory and social cohesion. 

To achieve these objectives in the normo-visual population, researchers such as Manuel 
Gándara have developed strategies such as “divulgación significativa”, to which our proposal 
fits, where it seeks to find the appropriate tools that can be applied to an archaeological 
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museum where blind visitors get interested in their past, understand it and recognize its 
importance in everyday life, such as audio-descriptive guides, a discourse designed to their 
interests, materials in relief that can be manipulated, adaptations to the rooms for a free 
transit, and others. 

 
 

METACOGNITIVE STRATEGIES IN ACADEMIC READING PRACTICES  
DURING THE PANDEMIC AT UNIVERSITY STUDENTS 

 
Moreno Badajós Pedro, University of Guadalajara-CULAGOS / Professor 

López-Ríos Luis Pablo, University of Guadalajara-CULAGOS 
 
This research is an approach to understand how academic university reading practices in 

students are presented during the pandemic and the rol of the implementation of 
metacognitive reading strategies. 

The study was carried out through a triangulation method using quantitative and 
qualitative tools. The academic reading practices were analyzed quantitatively using 
adaptation of the Revised Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI-
R); And qualitatively through two methodologies a semi-structured interviews and the use of 
protocols of thinking aloud while reading. 

The initial results show a strong increase in digital readings and the use of various artefacts 
for their reading. Also, reading is presented as a situational practice, in which the role of 
teachers and the demands of school tasks are important in the metacognitive strategies to be 
used. 

 
 

LITERATURE AGAINST CULTURE SHOCK. CONTEMPORARY CHILDREN’S 
LITERATURE IN MULTICULTURAL EDUCATION 

 
Mucha-Iwaniczko Klaudia, Jagiellonian University in Cracow 

 
Multicultural classroom in contemporary times is becoming as common. In recent years 

more and more children with migration experience create multilingual community in Polish 
schools. Due to this phenomenon, it is necessary to take care of students with migration 
experience. Adapt the methodology of work on individual subjects in order to help students 
adapting to the new cultural environment. Moreover, teachers should be able to equip 
students with intercultural competences. This will enable the groups to creation friendly and 
opennes society. The aim of the speech is to present the role of literature in teaching 
multicultural groups. During the lecture, I will present valuable children’s literature, which can 
be successfully used in the education and improvement of intercultural competences. 
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MAINTAINING MOTIVATION IN TIMES OF ISOLATION:  
DISTANCE BRIDGING STRATEGIES IN ART AND CULTURE 

 
Oancea Maria Ioana, PhD student, University of Bucharest 

 
Certain times require isolation, yet among its many drawbacks is the risk of losing 

motivation on both a personal and global scale. Isolation has a powerful impact on motivation 
because it causes, though the lack of interaction with others, a weakening of the sense of self, 
as identity is built through comparison and difference, negotiated in relation to another. In 
extreme cases, the absence of another to relate to causes a loss of the border between one’s 
self and the rest of the world- a nondifferentiated perception of the world and loss of identity. 
And motivation is in close connection with one’s sense of self - both trough the drive to 
maintain one’s image as well as through the certitude of what is important, of one’s wishes 
and goals. 

Fortunately, there are ways of maintaining motivation in such times, and we find most of 
them are focused on building a sense of closeness and solidarity, very similar, in fact, to those 
used to motivate soldiers at war.  

Along with the use of various media for work interaction, we notice a complementary 
attempt on a larger and perhaps more personal scale through a different approach of culture, 
meant to overpass the impossibility to give public performances (plays, concerts or public 
readings) by countering the distance through a more personal level of disclosure and more 
active interaction with the public - the involvement of public figures in mediums and activities 
they wouldn't have normally embraced: online written, audio or visual diary documenting 
coping with the current context on both a professional and personal level, behind the scenes 
information on the creative process as well as quirks and habits.  

We aim to explore the strategies of using art and culture to maintain motivation during 
isolation in the present context and in the past. 

 
 

 

SOCIAL VULNERABILITY ASSOCIATED WITH SOCIAL HOUSING  
IN THE METROPOLITAN AREA OF GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

 
Salas José, Καθηγητής έρευνας. Πανεπιστήμιο της Γκουανταλαχάρα 

Porras Iván, Συν-συγγραφέας 
González Leticia, Συν-συγγραφέας 

 
The SARS-CoV-2 coronavirus disease outbreak has exposed the vulnerability of humans; in 

response, it has made us turn to the personal and social settings in which different groups act 
and shape cities; towards the population living in low-income housing. In this sense, 
architecture and urban planning are not alien to the present uncertainty. That is why this 
paper presents a study on the potentialization of the social vulnerability of people who live in 
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social housing produced by the SARS-CoV-2 disease. The research was carried out in the 
Guadalajara Metropolitan Area (AMG), Mexico, with the aim of establishing the effects caused 
by the architectural design of social interest housing on the capacities and opportunities of 
the inhabitants of these in the current reality, to anticipate, cope with and resist the effects 
of coronavirus disease. The type of research was dialectical, in this sense, the triad was formed 
like this; as original state-thesis: the theoretical postulates of functionalism and comfort 
associated with modernism and postmodernism were considered; as antithesis-state of the 
contradiction: the denial of the thesis was considered through the architectural typology of 
the social interest housing of the AMG; for the synthesis-harmonization of a new thesis: 
negation. The data was collected through the offer offered by the main real estate companies 
through the internet. The results established that the postulates of functionalism and comfort 
are not incorporated in the design of the house, this result brings with it an increase in the 
social vulnerability of its inhabitants.  

 
 
 

MOSAIC: ENHANCING INTERCULTURAL INTEGRATION IN SCHOOLS 
 

Buhagiar Jane Farrugia, Education Officer, Migrant Learners' Unit, Ministry for Education 
Testa Marie Claire, Prisms Coordinator & Co-Founder 

Psaltaki Jenny, Project Manager Mosaic -Regional Directorate of Primary Education of 
Heraklion 

 
The European Union and the European Commission have taken actions and addressed 

priorities with regards to migration, in order to help with the safety, education and integration 
of migrants in the new country that they moved into. In the countries which are part of the 
‘Mosaic’ project, migration is a very pivotal issue. The European Commission through the 
policy named 'Migration and education' states that "Education plays a crucial role in helping 
migrants and refugees settle in new countries and environments". 

‘Mosaic’ indeed aims to support and address the needs in the educational systems in 
Malta, Greece and Portugal to facilitate the participation and success of newly arrived migrant 
students in their country. The objectives of this project are to enhance the access, 
participation and integration of newly arrived migrants in school education in Malta, Greece, 
and Portugal. This is being done in two ways: 

i. by strengthening the competences of teachers and school staff to promote diversity, 
empathy and inclusion in schools and 

ii. Through an Educational Platform, this project will support the schools with regards to 
facilitation integration and success of migrant students; while making the 
communication process between migrants, parents and school community easier and 
accessible. 
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In order to achieve these objectives, the project has a number of outputs: 

• Online training modules have been prepared: these modules focus on culture 

and intercultural awareness, educator sensitivity and conflict management, 

• These modules have been the basis on which a training to educators has 

been delivered. This training has addressed the need of the educators and 

was delivered through non-formal methods of education, 

• As an outcome of this training followed by additional work by the educators, 

45 tools have been created and compiled: this toolbox for educators focuses 

on raising awareness about individual differences and personal identity, 

intercultural awareness, reflection and conflict management. These tools 

have been devised in such a way that the educators can use them in the 

classroom with the migrant students, 

• An Educational Platform: this platform has two main parts; one dedicated 

to the educators and one to the parents. In the educators’ part, the online 

training modules as well as the toolbox will be uploaded. The educators will 

also have a section with a number of activities that they can carry out for 

their own wellbeing. This was a need that emerged during the training 

course. The educators will also have a link with training opportunities 

available for them. 

In the parents’ section there will be information about the educational system in each 
country, what the parents need to do to enrol their children in school and a list of 
extracurricular activities that the children and young people can benefit from. What is very 
important is that this section is translated in the main languages utilised by migrants in the 
host country so that the information is easily available to the target audience. This section will 
be accompanied by a video of the host country outlining some of the history and culture of 
the host country as well as a detailed explanation of the educational system and how to enrol 
children in school. The audio of the video will be in English or any of the official languages of 
the countries participating in this project but will have subtitles in different languages. 

Whilst the project is nearing its end, we are looking forward to the multiplier event of this 
project. This will not only provide the partners of this project with an opportunity to 
disseminate the project and its outputs but will also give an opportunity for the students, 
parents, educators and the general public to come together in an intercultural event. This will 
be led by migrant students and their parents. 
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EXPLORING PRE-SERVICE AND IN-SERVICE TEACHER TRAINING COURSES  
IN GREEK STATE EDUCATION 

 
Amarantidou Despoina, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 
In an environment of scientific and technological progress, globalization and finance, the 

need for continuous learning has been understood as an individual task and duty rather than 
as a collective project. Lifelong learning has emerged as a significant strand of policy around 
the globe, reconfiguring the institutions and purposes of education. Due to this fact, people 
are expected to expand their mental horizons by continuing their education throughout their 
lives (Tight, 2002). As can be expected, the educational system was not immune to the societal 
changes, thus, it needed to adapt to the new circumstances since only in this way can the 
demands be satisfied (Buchberger et al., 2000). The new curricula incorporate changes which 
foster a lifelong learning society and develop abilities related to independent thinking and 
problem solving in an Informational Technology era (Collinson et al., 2009).  

It is more than obvious that development in teaching is a continuous learning process that 
involves activities whose target is to enable personal and professional knowledge (Hiep, 2001). 
This process is absolutely necessary due to the fact that teachers’ qualifications may become 
outdated (Richards and Farrell, 2005). To this end, the present paper focuses on a 
presentation of pre-service and in-service courses within the context of teaching in Greek 
State Education. Feiman-Nemser (2001) supports that pre-service training is important as it 
provides the teachers with the knowledge and skills they need to prepare for the classroom 
in terms of pedagogical, subject matter, and technological knowledge needed. According to 
Ingvarson (1987), in-service education is the training teachers receive after they have entered 
the teaching profession. In-service courses are considered to be important as they provide 
teachers with further acquisition of knowledge and training. 

 
 

I TEACH, THEREFORE I LEAD. TEACHER LEADERSHIP  
AND TEACHER EVALUATION IN PRIMARY SCHOOLS IN GREECE 

 
Chasioti Vasiliki, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

 
The research explores teachers' perceptions of teacher leadership and teachers` ability to 

actively participate in the design and implementation of teacher evaluation. In addition, this 
research analyzes the factors that influence teachers' perceptions of teacher leadership and 
teacher evaluation. Based on the "Critical Pedagogy" model suggesting that teachers should 
be committed to emancipatory educational practices (Freire, 1996), this research examines 
the connection between teacher evaluation and teacher leadership in a context of distributed 
leadership (Spillane, 2006). This study is based on a wide range of research literature to 
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explore the available empirical data on teacher leadership and evaluation. Exploring both 
quantitative and qualitative approach, a mixed research method with a convergent parallel 
design is selected. The sample of participants consists of 372 primary school teachers and 
Head Teachers serving in an urban administrative area. Based on specific criteria, fifteen 
volunteers are selected among the respondents in order to participate in semi-structured 
interviews. Results are analysed with SPSS V24 and NVIVO V12 and presented into a 
comprehensive interpretation. The research provides empirical evidence about the potential 
of teacher leadership and explores a new model of teacher evaluation linked to the role of 
teacher leaders. The research shows that the views of the participants on teacher leadership 
are predictive of their views on teacher evaluation. The majority of teachers participating in 
the research believe that teachers in Primary Education act as leaders in their educational 
community. Furthermore, the majority of the respondents are favourably disposed towards 
teacher evaluation. The factors of Time, Trust and Training are linked with both teacher 
leadership and teacher evaluation. The research contributes to the ongoing debate about 
teacher evaluation and provides an insight into teachers` perceptions on an optimum 
evaluation model, primarily designed in order to help teachers improve their professional 
practice and contribute to school effectiveness. 

 
 

THE REFUGEE EDUCATION RECEPTION STRUCTURES IN GREECE: THE 
BACKGROUND OF REFUGEE PUPILS, PRACTICAL ASPECTS OF SCHOOLING AND 
EVERYDAY CHALLENGES FROM THE PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION 

 
Kalemis Konstantinos, Instructor - Council of Europe 

Kallini Konstantina, Kindergarten Teacher 
 
This paper focuses on the inclusive education for the refugee students in Greece and for 

the unaccompanied (UAM) child refugees. The main international legal instruments that aim 
the protection for children refugees is the 1951 Convention on the Status of Refugees and the 
1989 Convention on the Rights of the Child. It goes without saying, however, that every person 
on Greek territory enjoys certain fundamental rights. Our Constitution guarantees respect for 
the Value of Man (Article 2) and stipulates that all those in the Greek Territory enjoy the 
absolute protection of their life, honor and freedom without discrimination (Article 5). 

Every migrant , whether legally or irregularly, has, inter alia, the right to access health 
services, the right not to be deprived of his freedom except for the reasons laid down by law, 
the right to take legal action in order to defend himself against illegal conduct against him. All 
children, regardless of the legal status to which they or their parents are subject, are entitled 
to education.  

Our paper investigates the refugee education challenges in Greece, focusing in the 
inclusion of refugee students in Public education. 
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LINGUISTIC VARIATIONS IN TODAY'S ARAB-SPEAKING WORLD 
 

Kalemis Konstantinos, Instructor - Council of Europe 
Kallini Konstantina, Kindergarten Teacher 

 
When we say Arabic language, we mean classical Arabic, which today is rendered both in 

writing and orally and is an official, universal language. The monitoring of its historical course 
is, of course, inconceivable, without the monitoring of the history of the Arabs. Through the 
discovery of the role they played in the world they found, the various phases through which 
their language passed are illuminated. 

Anyone involved in the teaching or learning of Arabic will undoubtedly have noticed a great 
deal of confusion about the official Arabic language and its relationship with the various 
dialects throughout the Arab world.  

The Koran, for Muslims, is the words of God which are pre-written in a "well-protected 
table" as the Koran itself says (85:22), and in an "eloquent and expressive Arabic language"- 
so I would translate the Koran expression in a simple way « ي  بلسان (26:195) «بي   م  عرب   . The Koran 
therefore gave the Dialect of Kurais superiority over the other Arabic dialects of that time. As 
a result, this dialect develops and becomes a language and restricts the use of other dialects - 
without this meaning that they are lost. The Arabs were united under a state entity with the 
emergence of Islam and this made the dialect of Kurais imposed on all parts of the Arab world 
- and to this day, while the dialects kept their local character.  

But the interrelated relations of the Arabic language with the other sister’s Arabic dialects 
are very close and the interactions between them are innumerable, so much so that one could 
not treat them as two different languages. 

 
 

EDUCATIONAL GAMING AGAINST SEXUAL HARASSMENT 
 

Themistokleous Sotiris, Director of Strategic Development, CSICY 
Kyriakidou Maria, Professor, ACT, Greece 

 
Female gaming is a relatively under-researched area, and female gamers often report 

experiencing harassment whilst playing online. Recent studies have shown that there is a 
gender gap in attitudes towards digital gaming which is illustrated in a variety of aspects and 
expressions. Girls tend to dedicate limited time to gaming when we compare it with that of 
boys and quite often this is recorded as a result of gender bias and sexist behavior or 
harassment against female gamers. Some gaming systems in the industry have already 
incorporated reporting tools so that players can report online sexual harassment and abuse. 
Such tools can help the gamers feel better but they don’t seem to be enough of support at the 
end. Therefore, researchers suggest that there is a need for the development of extra tools to 
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combat cyber harassment. This paper reports on the current development and 
implementation of innovative practices in the effort to eliminate cyber harassment for female 
gamers. An international consortium of partners is in the process of developing an educational 
digital game with associated tools that would incorporate such add-ons and pilot test it first 
in the countries where the partners are based. The aims and objectives of the current project 
under discussion is to educate young girls on how to react to cases of cyber sexual harassment 
and further report related incidents. This EU funded project will further promote awareness 
raising activities in specific contexts and the creation of manuals for online behavior through 
which the stakeholders will promote a harassment-free gaming environment for all. 
Eventually, the proposed project aims to respond to cyber-harassment through educational 
gaming and empower the victims to claim their rights specifically targeting young gamers 
(adolescent and young adults). 

 
 

HUMAN RESOURCE TRAINING AND DEVELOPMENT:  
THE CONTRIBUTION OF THE PERSONAL LEARNING CLOUD (PLC) 

 
Triantafillidou Eleni, PhD candidate / Democritus University of Thrace 

 
Employee training and development is an integral part of the Human Resources 

Management Strategy through the design and implementation of educational policy. Human 
capital is a strategic resource and a source of competitive advantage for an Organization. The 
role of training and development of employees is essential and crucial in the era of the 
pandemic as there are many changes in technology, economy, and internal and external 
business environment. The new pandemic data require constant alertness as well as change 
management skills. Many efforts to develop organizational, human and leadership skills of 
employees do not yield results resulting in insufficiently developed skills required to achieve 
the set goals. The purpose of this study is to analyze and evaluate in terms of educational and 
economic results the contribution of the Personal Learning Cloud (PLC) to the training and 
development of employees. The PLC is a combination of online courses, platforms, and 
learning tools that allows greater flexibility in the organization and configuration of the 
content of each curriculum, leads to the "socialization" of learning, emphasizes both individual 
and group training, places learning within in an appropriate context, addresses the skills 
transfer gap and allows employees to choose the training program according to their needs 
and interests. Organizations that utilize the PLC are able to convert fixed development costs 
into variable costs with measurable benefits and low marginal costs for each trainee. At the 
same time, the trainees benefit from the wider alternatives of the available training programs, 
can invest in these programs with the aim of their professional and personal development, 
and can certify the acquisition of skills and abilities that meet the needs of the company and 
their personal - development needs. 
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DIGITAL ESCAPE ROOMS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Vrettou Athina, Education Coordinator for EFL Teachers (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
ΠΕ06) 

 
In recent years there is a shift from traditional, teacher-based classroom models to 

student-centered, active learning through innovative, experiential and game-based methods 
such as escape rooms. Although empirical evidence needs to be corroborated regarding their 
affordances, advantages and challenges, it appears that they have the potential to increase 
students’ enjoyment and engagement in the learning process rewarding creativity, decision-
making, communication, and critical thinking. In fact, escape rooms can be integrated within 
the curriculum for diagnostic purposes, to introduce new information and ideas, as a 
formative assessment tool, or as a summative test to check learning outcomes. Moreover, 
there can be application and development of transversal (or soft) skills such as socialization, 
problem-solving, lateral thinking and time-management. As far as digital escape rooms are 
concerned, they address issues of practicality and bring technology to the classroom such as 
videos, websites and interactive online material in order for the students to easily follow clues 
and solve puzzles without leaving the classroom boundaries. Drawing on the existing 
literature, this paper proposes the design of digital escape rooms for use in the teaching of 
English as a foreign language in particular, for enhancement of the students’ comprehension 
and production linguistic skills, consolidation of taught material and raising motivation to learn 
the language while enhancing group collaboration, inquiry-based learning, and enjoyment in 
the framework of classroom gamification. Traditional listening, reading, speaking and writing 
activities can be transformed into engaging, interactive ones in a collaborative, problem-
solving, digital environment offering integrated and contextualized linguistic and soft skills 
practice. 
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1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ (Δ' ΤΜΗΜΑ) 2387/2020 

 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΑΠ, Δικηγόρος 
 
Σε πρόσφατη απόφαση, το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κλήθηκε να 

αποφανθεί κατά πόσον το δικαίωμα άρνησης εμβολιασμού νηπίου, εκ μέρους των γονέων 
του, δικαιολογεί άρνηση εγγραφής του σε βρεφονηπιακό σταθμό. Στη σχετική εισήγηση θα 
παρουσιασθεί το σκεπτικό της απόφασης και θα οριοθετηθεί η θέση του Δικαστηρίου επί 
των συνεπειών που η άρνηση εμβολιασμού μπορεί να έχει στην εκπαίδευση. 

 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 

Σάββα Έλενα, Υποψήφια διδάκτορας κοινωνιολογίας 
 
Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής τοu μετανεωτερικού 

ατόμου έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα(social media). Από το φλερτ μέχρι πολιτικές 
παρεμβάσεις φιλοξενούνται στα social media. Ενώ, την εποχή του κορονοιού αρκετές 
διαδικασίες διεκπεραιώθηκαν από τα κοινωνικά δίκτυα χαρίζοντάς τους έναν 
πρωταγωνιστικό και ταυτόχρονα λειτουργικό ρόλο. Ο στόχος της παρούσας εισήγησης είναι 
να μελετήσει μέσα από μία βιβλιογραφική μεθοδολογική προσέγγιση, κατά πόσο όλη αυτή 
η "ιδιωτικότητα" (έκφραση ιδεών και απόψεων, φλερτ, cyber sex, sexting, αγορά προϊόντων 
κ.τ.λ.) που έχει συσσωρευτεί στα κοινωνικά δίκτυα, παραμένει στα όρια του καθαρά 
ιδιωτικού και κατά πόσο η "κουλτούρα του δωματίου" συντελεί στην ευρύτερη έκθεση όλο 
και πιο μύχιων σκέψεων του ατόμου σε ένα περιβάλλον που δεν είναι απαραίτητα ιδιωτικό. 
Το δυστοπικό ενδεχομένως, συμπέρασμα που εξάγεται μέσα από κοστρουκτιβιστικά 
μονοπάτια, είναι ότι όλη αυτή η ιδιωτική έκφραση δεν παύει ποτέ να είναι δημόσια, παρά 
τις όποιες νομικές παρεμβάσεις για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και παρά την 
ψευδαίσθηση που χαρίζει ο ατομικός χώρος (π.χ. υπνοδωμάτιο ή γραφείο όπου είναι 
τοποθετημένος ο προσωπικός υπολογιστής ) ότι το άτομο δεν αποτελεί αντικείμενο 
παρατήρησης. Ως εκ τούτου, η συμβολή της εισήγησης έγκειται στο να προσθέσει ένα μικρό 
λιθαράκι στον αθέατο ερευνητικά κόσμο των κοινωνικών δικτύων από κοινωνιολογική 
προσέγγιση και να προσδιορίσει το πως βρίσκουν χώρο η δημόσια και ιδιωτική έκφραση σε 
αυτή τη νέα συνθήκη, αλλά και πως αναοριοθετούνται. 
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1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.  
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός Ψυχολόγος - Ερευνητής 
 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της συναισθηματικής εκφραστικότητας 

στην οικογένεια με τη συναισθηματική κατανόηση και τη Θεωρία του Νου παιδιών σχολικής 
ηλικίας. Οι έρευνες που μελετήθηκαν για τη συναισθηματική εκφραστικότητα στην 
οικογένεια αφορούσαν τη θετική και αρνητική έκφραση συναισθημάτων των γονέων. Από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι, η συναισθηματική εκφραστικότητα στην 
οικογένεια επιδρά στην συναισθηματική ικανότητα των παιδιών. Η θετική συναισθηματική 
έκφραση και των δύο γονέων, σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική κατανόηση των 
παιδιών.  

Για να αξιολογηθεί ο βαθμός της συναισθηματικής εκφραστικότητας στο οικογενειακό 
πλαίσιο και η σχέση με την συναισθηματική κατανόηση του παιδιού σε συνάρτιση με την 
ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου στα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σε δείγμα 224 ατόμων: α.το 
Ερωτηματολόγιο για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια 
(Self-Expressiveness in the Family Questionnaire, SEFQ). 

β.Το εργαλείο για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension) 
Οι έρευνες έχουν μελετήσει 9 ευδιάκριτα συστατικά στοιχεία της κατανόησης 

συναισθημάτων από την έκφραση του προσώπου μέχρι τα συναισθήματα που προέρχονται 
από την ηθική κρίση.  

γ. Το εργαλείο αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της 
(Happe, 1994)» 

Αποδείχθηκε ότι οι γονείς εκφράζονται πιο συχνά με θετικά συναισθήματα τόσο τα παιδιά 
τείνουν να κατανοούν περισσότερο τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων. Τα 
ευρήματα για την αρνητική συναισθηματική εκφραστικότητα είναι αντιφατικά καθώς 
σχετίζονται άλλοτε με υψηλή και άλλοτε με χαμηλή κατανόηση των συναισθημάτων από τα 
παιδιά. Από την έρευνα, προέκυψε η σχέση ανάμεσα στην συναισθηματική εκφραστικότητα 
των γονέων και την Θεωρία του Νου των παιδιών. Όταν οι γονείς εκφράζουν θετικά 
συναισθήματα τα παιδιά τείνουν να έχουν ανεπτυγμένη την Θεωρία του Νου. Τέλος, 
επιβεβαιώνεται η θετική σχέση ανάμεσα στην συναισθηματική κατανόηση και τη Θεωρία του 
νου των παιδιών. 
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1.2. ΌΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΦΩΝ  
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

 
Γκούνα Θεοδώρα, Παιδαγωγός ειδικής αγωγής 

 
Οι πληθυσμοί κωφών αποτελούν ευάλωτες κοινωνικοπολιτισμικές κοινότητες που 

κατέχουν την δική τους Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ), γεγονός που τις διαφοροποιεί από τις 
υπόλοιπες ομάδες αναπήρων. Στην σύγχρονη εποχή οι περισσότερες ΝΓ παγκοσμίως είναι 
επίσημα αναγνωρισμένες ως πραγματικές, ισότιμες γλώσσες με τις ομιλούμενες, καθώς 
μεταφέρουν τις αξίες και τις παραδόσεις των κοινοτήτων τους από γενιά σε γενιά, 
χαράζοντας μια ιδιαίτερη πορεία στο πέρασμα των χρόνων. Σκοπός της παρούσας εισήγησης 
είναι να αναδειχθεί η διαχρονική εξελεγκτική πορεία και οι αδιάκοποι αγώνες, παρόλο τις 
αντίξοες συνθήκες και καταστάσεις αποκλεισμού, της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, για 
την διατήρηση της γλώσσας, των πολιτισμικών αξιών της και της αναγνώρισης της ως 
κοινότητα. Εν συντομία, η μελέτη της βιβλιογραφικής αυτής ερευνητικής εργασίας 
αποσκοπεί στο να αποκτήσει το κοινό μια πλήρη εικόνα σχετικά με την ιστορική διαδρομή 
και την ευαλωτότητα της κοινωνικής ομάδας κωφών. Επιπρόσθετα, κατά την μεθοδολογία 
έρευνας της, συγκεντρώθηκαν πλήθος έγκυρων επιστημονικών βιβλιογραφιών, που 
σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα στην διάρκεια της ιστορίας, που επηρέασαν την εξέλιξη 
της κοινότητας και την κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Τα αποτελέσματα 
της λεπτομερούς αυτής αναζήτησης, κατέδειξαν ότι γενικότερα από την Αρχαιότητα μέχρι τον 
Διαφωτισμό, οι πληθυσμοί κωφών αντιμετωπίστηκαν με πολύ μεγάλο υποβιβασμό. 
Επικρατούσε η αντίληψη ότι εφόσον δεν ακούνε, δεν είναι φυσιολογικοί, άρα δεν έχουν και 
τα ίδια δικαιώματα. Από τον Διαφωτισμό όμως, μέχρι την σύγχρονη εποχή χαράζεται μια νέα 
πορεία σταδιακής εξέλιξης. Η ίδρυση των πρώτων σχολείων κωφών για την διδασκαλία της 
ΝΓ, ενδυνάμωσε της κοινότητες τους και τους οδήγησε στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους. Συμπερασματικά, οι κοινότητες κωφών παρόλο τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να 
διατηρηθούν και να αναπτυχθούν. Παρά τους επιτυχημένους όμως αδιάκοπους αγώνες για 
την θεσμική αναγνώριση τους ως κοινότητα, στην συνείδηση του κόσμου εδρεύουν ακόμη 
και σήμερα αντιλήψεις μισαναπηρισμού. Γενικότερα, η παρούσα εργασία συμβάλει στην 
ανάδειξη της κοινωνικής ομάδας κωφών και στην μείωση διαστρεβλωμένων αντιλήψεων που 
την περικλείουν. 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ (COVID-19): ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
 
Ζορμπάς Κωνσταντίνος, Θεολόγος-Κοινωνιολόγος, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου 

Ακαδημίας Κρήτης 
 
Τα προβλήματα της πανδημίας δεν τα είδαμε ακόμη. Ήδη η πανδημία έχει βυθίσει τον 

κόσμο μας στο σύνολό του -και τον καθένας μας ξεχωριστά- στις πιο δύσκολες στιγμές που 
έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι προηγούμενες γενιές. Είναι μια καθοριστική στιγμή 
γιατί οι επιπτώσεις της πανδημίας θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή μας. Έχει προκαλέσει (και 
θα συνεχίσει να το κάνει) οικονομική αναστάτωση τεραστίων διαστάσεων, δημιουργώντας 
κίνδυνο και αστάθεια σε πολλά μέτωπα -πολιτικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά- ενώ επιδεινώνει 
τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον και επεκτείνει την εμβέλεια των Νέων Τεχνολογιών στη 
ζωή μας. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στον πολιτισμό, την κοινωνία, την εκπαίδευση; 
Πως μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας; Τι μας λένε οι ειδικοί στα θέματα αυτά; 
Εάν η επιτάχυνση των εξελίξεων, λόγω της πανδημίας, είναι πιο ορατές τότε ποιος θα 
αποφασίσει για το μέλλον και με ποιο αξιακό κώδικα; Τα πιο φιλόδοξα σενάρια μιλούν μεν 
για αλλαγές, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, αλλά των μεγάλων 
οικονομικών βιομηχανιών. Μιλούμε όλοι για μία επαναφορά σχετικά με την κρίση της 
πανδημίας και τις επιπτώσεις της και το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η πανδημία πράγματι 
παρείχε μια μοναδική ευκαιρία να σκεφτούμε το είδος του μέλλοντος που θέλουμε. Το 
χειρότερο από την πανδημία δεν έχει ακόμη έρθει και ο κόσμος έχει φτάσει σε μια 
καθοριστική στιγμή. Οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες από ό, τι φανταζόμασταν 
προηγουμένως, αλλά η ικανότητά μας για επαναφορά είναι επίσης μεγαλύτερη από ό, τι 
προηγουμένως τολμούσαμε να ελπίζουμε. Πώς μπορεί να υπάρχει βιωσιμότητα σε μία 
κοινωνία όταν η ίδια είναι ευάλωτη και πεπερασμένη; 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Θωμαΐδου Χρηστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ., Υπότροφος 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 
Με υπόβαθρο τις θεωρητικές προσεγγίσεις των G.Agamben, J.Butler και M.Foucault, 

εξετάζονται αρχικά οι τρόποι εκδήλωσης της ευαλωτότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα 
από μια εννοιολογική και ιστορική αναδρομή στην κατασκευή του ανθρώπινου και της 
διάκρισης από το μη ανθρώπινο, με σημείο αναφοράς το σώμα. Κατόπιν, στο επίκεντρο της 
εισήγησης τίθεται το επιμέρους πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Σε κρίσιμες στιγμές του 
δημόσιου βίου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λόγου και της εικόνας, η πολιτική 
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επικοινωνία αναλαμβάνει διαχρονικά έναν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην πολιτική 
εξουσία και την κοινωνία. Παρατηρείται ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν 
συχνά τεχνικές βιοεξουσίας, κανονικοποίησης και πειθάρχησης του σώματος, αλλά και 
ρητορικές που ενισχύουν τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών πληθυσμού από 
την ευρύτερη κοινότητα και την αποστασιοποίηση ή αντιπαράθεση μεταξύ μελών των 
διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων. Μεθοδολογικά επιλέγεται η χρήση ενός 
παραδείγματος της επικαιρότητας και συγκεκριμένα του περιστατικού στο κέντρο της 
Αθήνας το 2018 που κατέληξε στο θάνατο του Ζαχαρία Κωστόπουλου (Ζακ) με σημαντικό 
κοινωνικό αντίκτυπο, ο οποίος επικαθορίστηκε από τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην 
αναπαραγωγή και ερμηνεία του συμβάντος. Η μελέτη μας διαπιστώνει ότι η βιοπολιτική 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μορφή του πολιτεύματος και εμφανίζεται με ποικίλους 
τρόπους, ιδίως σε περιόδους κρίσης, ενισχύοντας τους φόβους και τις ανασφάλειες των 
πολιτών. Επίσης, αναδεικνύεται η συμβολή των μέσων ενημέρωσης στην κανονικοποίηση 
του σώματος και την παραγωγή κυρίαρχων νοημάτων που διαπερνούν τις κοινωνικές 
σχέσεις. Συμπεραίνεται ότι, στις νεωτερικές και μετανεωτερικές κοινωνίες, η χειραγώγηση 
και πειθάρχηση των υποκειμένων ακολουθεί μια διαδικασία συστηματικής χρήσης μεθόδων 
βιοεξουσίας, που καθορίζουν κάθε φορά την αξία της ζωής. Και αυτό σε βαθμό που η 
ευαλωτότητα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα όρια της ανυπαρξίας. Η συμβολή του κειμένου 
στον επιστημονικό διάλογο συνίσταται στην παροχή μιας πρόσκλησης για αναστοχασμό και 
επαναξιολόγηση της κοινωνικής στάσης απέναντι στην βιοπολιτική διάσταση της κοινωνικής 
ύπαρξης και την αναγνώριση της ευαλωτότητας στον άλλον. 

 
 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1941-1944. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ,  
ΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
 

Καλογεράκη Μαρία, Προπτυχιακή φοιτήτρια Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου 
Κρήτης 

 
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα δέχτηκε την εισβολή των 

Ιταλικών φασιστικών δυνάμεων, οριοθετώντας την είσοδο της χώρας μας στη δίνη του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου.  

Στις 20 Μαΐου 1941, η Κρήτη μετά την υπέρτατη μάχη των δώδεκα ημερών, αποκρούοντας 
τα γερμανικά αεραγήματα των αλεξιπτωτιστών, πέρασε στα χέρια των Γερμανοϊταλών. Την 
1η Ιουνίου, οι κατοχικές ναζιστικές δυνάμεις, ξεκίνησαν οχυρωματικά έργα στην Κρήτη, με 
σκοπό να την καταστήσουν απόρθητη. Στον κάμπο του Καστελλίου επέλεξαν να 
κατασκευάσουν πολεμικό αεροδρόμιο, χρησιμοποιώντας καταναγκαστικούς εργάτες.  

Το αεροδρόμιο, που ενίσχυε τα στρατεύματα του Ρόμελ στην Αφρική, καθημερινά 
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δέχονταν αεροπορικούς βομβαρδισμούς από σμήνη συμμαχικών αεροπλάνων.  
Το σύνολο των σχολείων του Νομού Ηρακλείου την περίοδο 1940 - 1944 είχε ταξινομηθεί 

σε τρεις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Τις Περιφέρειες Ηρακλείου, Πεδιάδος και Γόρτυνας. 
Επιθεωρητής Πεδιάδος ήταν ο Βασίλειος Παρλαβάντζας και σ’αυτήν είχαν ενταχθεί 94 
σχολεία. 

Στο Τμήμα του Καστελλίου, υπάγονταν 16 σχολεία, (Καστελλίου, Αμαριανού, Αποστόλων, 
Αρμάχας, Ασκών, Βαρβάρω, Καρουζανών, Κασταμονίτσας, Μαθιάς, Ξειδά, Λιλιανού, Λαγού, 
Μουχτάρου, Γερακίου, Αγίας Παρασκευής και Σμαρίου.  

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του αεροδρομίου Καστελλίου, επέφεραν αλλαγές στη 
φοίτηση των μαθητών των παραπάνω σχολείων. Η μαθητική διαρροή ορισμένων σχολείων, 
(κυρίως του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου), ήταν το αποτέλεσμα των μετεγκαταστάσεων 
των κατοίκων σε ορεινότερα χωριά της περιοχής.  

Με την εργασία μας θα εξετάσουμε :  
Τις κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης, την 

ευαλωτότητα των μαθητικών ομάδων και τις επιπτώσεις της μαθητικής διαρροής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών του Καστελλίου που 
μετοίκησαν προσωρινά σε όμορα χωριά. Την αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες. Την 
αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των μαθητών. Την προσπάθεια προσαρμογής και την 
καθημερινότητά τους (διατροφή, τόπους διαμονής, καθημερινές ασχολίες). 

 
 
 

ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ! (ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΑΝ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,  

ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) 
 

Καλογεράκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός - Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Καλογεράκη Χριστίνα, Φοιτήτρια Σχολής Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης  
 
Η Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940, ορίζεται ως ημέρα εισόδου της Ελλάδας στον Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο, με την επίθεση των Ιταλικών-φασιστικών δυνάμεων στα βόρεια σύνορά 
της. Οι μάχες στην Ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια στα Αλβανικά βουνά, κράτησαν ως 
τον Απρίλιο του 1941.  

Ακολούθησε η εισβολή στην Ελλάδα του Γ΄ Ράιχ από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και η 
μάχη της Κρήτης, που ολοκλήρωσε την Γερμανοϊταλική και Βουλγαρική κατοχή της χώρας 
μας.  

Στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπηκε λόγω 
του πολέμου, με τους εκπαιδευτικούς να δίδουν το παράδειγμα στην πρώτη γραμμή του 
Ελληνοϊταλικού μετώπου και με τη συμμετοχή τους στη μεγαλειώδη μάχη της Κρήτης και την 
Αντίσταση που ακολούθησε τα χρόνια 1941 - 1945. 
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Δάσκαλοι και δασκάλες της «Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» της Κρήτης, αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν προσωρινά το λειτούργημά τους, λόγω του πολέμου και της συμμετοχής τους 
σ’αυτόν, προσφέροντας τελικά στην πατρίδα, την ίδια τους τη ζωή. 

Ο τραγικός απολογισμός των εκπαιδευτικών της Κρήτης, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου 1941-1945, ήταν : 

Ελληνοϊταλικός πόλεμος : δεκαπέντε (15) νεκροί  
Μάχη Κρήτης : πέντε (5) νεκροί 
Κατοχή και Αντίσταση : είκοσι τρεις (23) νεκροί  
Με την εισήγησή μας, θεωρώντας ως ευάλωτη ομάδα το σύνολο των εκπαιδευτικών της 

Κρήτης, παρουσιάζουμε με τιμή και σεβασμό τα πορτραίτα και ένα μικρό βιογραφικό των 
σαράντα δύο (42) δασκάλων και της μίας (1) δασκάλας που έπεσαν για την πατρίδα. 

 
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
 

Κανάκης Κωστής, Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Παν. Κρήτης - 
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας, 

Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης 
 
Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι συνυφασμένη με την ιστορία των πανδημιών. Όλες οι 

ανθρώπινες κοινωνίες, σε κάποια στιγμή της ιστορικής τους διαδρομής, χτυπήθηκαν με 
διαφορετική συχνότητα και ένταση από κάποιου είδους επιδημία. Θα μπορούσαμε μάλιστα 
να ισχυριστούμε πως αρκετές από αυτές τις επιδημίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη ροή 
της εξέλιξης των κοινωνιών τις οποίες χτύπησαν. Το ξέσπασμα μιας αρρώστιας είναι μεν ένα 
περισσότερο βιολογικό φαινόμενο που έχει τα δικά του ιδιαίτερα και καθολικά 
χαρακτηριστικά βάσει του αιτιολογικού του παράγοντα. Από την άλλη δε, οι τρόποι 
αντίδρασης και οι απαντήσεις που δίνει μια κοινωνία στις αρρώστιες είναι βαθιά κοινωνικά 
φαινόμενα, που διαφοροποιούνται αναλόγως των μοναδικών και ταυτοτικών 
χαρακτηριστικών της εκάστοτε κοινωνίας. 

Η υγεία και η ασθένεια βεβαίως δεν είναι έννοιες ουδέτερες και ενιαίες, καθώς μέσα στο 
ίδιο κοινωνικό σώμα παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πεδίο των 
υγειονομικών πρακτικών και εννοιολογικών προσεγγίσεων. Αυτές οι αποκλίσεις είναι που 
συχνά διαμορφώνουν τον βαθμό πίεσης μιας επιδημίας στις διάφορες κοινωνικές ομάδες με 
αυξημένο βεβαίως βαθμό επίπτωσης στις πιο αδύναμες. 

Η παρούσα εισήγηση σκοπεύει να αναδείξει, μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση, 
φαινόμενα που εμφανίζονται και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των καταστάσεων και προβλημάτων που 
εμφανίζονται και επιβαρύνουν περισσότερο τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, καθώς 
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επίσης και τις μορφές ενεργοποίησης και αντίδρασης που εκδηλώνονται από αυτά. Για την 
ανάλυση θα αντληθούν παραδείγματα από περιόδους επιδημιών του παρελθόντος, όπως για 
παράδειγμα του ιού Έμπολα, της «Ισπανικής» γρίπης, της χολέρας και της πανώλης, καθώς 
επίσης από την τρέχουσα πανδημία του covid-19. 

 
 

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Η παλαιολόγεια περίοδος υπήρξε εποχή ακμής για τα γράμματα και τις τέχνες , παρόλο 

που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά το χρόνο αυτό σε πλείστους 
τομείς. Ανάμεσα στα είδη που αναπτύχθηκαν ήταν και αυτό του ερωτικού μυθιστορήματος, 
το οποίο επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την λογοτεχνική παραγωγή της Δυικής 
Ευρώπης, με την οποία οι Βυζαντινοί ερχόντουσαν σε όλο και στενότερη επαφή. 

Στις ιστορίες που εκτυλίσσονται στις σελίδες των μυθιστορημάτων αυτών γίνονται, όπως 
είναι φυσικό, συχνές αναφορές σε ερωτικές σχέσεις και ο κανόνας είναι οι σχέσεις αυτές να 
οδηγούνται τελικά στο γάμο. 

Με δεδομένη την εμφάνιση χαρακτήρων από πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, 
από τα πιο φτωχά μέχρι τα πιο προνομιούχα, οι ιστορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν 
έξοχους δείκτες σχετικά για την αντίληψη των συγγραφέων τους σχετικά με τη δυνατότητα 
ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά στρώματα να συνευρεθούν και να 
νυμφευτούν.  

Για τους σκοπούς της εργασίας μας έχει επιλεγεί να αναλυθούν δύο χαρακτηριστικά 
τέτοια κείμενα: Το «Βέλθανδρος και Χρυσάντζα», έργο ανωνύμου που γράφτηκε στα τέλη 
του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα και το «Καλλίμαχος και Χρυσορρόη», το οποίο υπήρξε 
δημιούργημα του 14ου αιώνα, και ήταν προϊόν της γραφίδας του ανιψιού του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, Ανδρόνικου Κομνηνού Βρανά Άγγελου Παλαιολόγου. 

 
 

ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΑΝΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
 

Λίπα Βασιλική, Διδάκτωρ Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
Καμνής Ιωάννης, Υποστράτηγος ΕΑ, πρώην Αντιπρόεδρος ΔΣ Πολεμικού Μουσείου, Νομικός, 

Ψυχολόγος  
 
Η υγειονομική, συνεπώς και κοινωνική κρίση, που ξεκίνησε λόγω της πανδημίας της 

νόσου του κορονοϊού (COVID-19) αποκάλυψε την προϋπάρχουσα, άνισα κατανεμημένη 
ευαλωτότητα του παγκόσμιου πληθυσμού. Ταυτόχρονα και την ανάγκη να «συμβαδίσει» ο 
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πλανήτης για την αντιμετώπιση της. Η πανδημία αυτή δεν υπήρξε η πρώτη στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, καθώς έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη λοιμών ήδη από την Νεολιθική Εποχή. 
Ενάντια στις νόσους, ο άνθρωπος αναζήτησε θεραπευτικές πρακτικές για ίαση, εξαγνισμό και 
καθαρμό. Διερευνώντας την φύση, τον ευατό του και την κοινωνία, υπερβαίνει κάθε φορά -
μέσα από την πρόκληση της εκάστοτε κρίσης- τον πρότερο ευάλωτο είναι του για να 
εξελιχθεί. Αντιτιθέμενες στις κακουχίες, οι ανθρώπινες κοινωνίες πορεύτηκαν αγωνιζόμενες 
για μια ομαλή ιστορική ροή, χωρίς καταστροφικές μεταπτώσεις.  

Η πανάρχαια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αποδεικνύει ότι η ιατρική είχε ήδη 
συστηματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο από την Εποχή του Χαλκού. Ο «ijate» της Γραμμικής 
Β, o «ἰατήρ», σήμαινε τον θεραπευτή, τον λυτρωτή, τον σωτήρα. Το αρχαιότερο όμως όνομα 
του θεϊκού γιατρού μαρτυρείται στην Γραμμική ως «pajawone», Παιήων, μετέπειτα 
προσωνύμιο του Απόλλωνος. Παιάνας ήταν και το είδος του χορικού άσματος που αρχικά 
«ἀπενέµετο τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῇ Ἀρτέµιδι ἐπὶ καταπαύσει λοιµῶν καὶ νόσων ᾀδόµενος». 
Αποτέλεσε επίσης ωδή για καλή αρχή εγχειρημάτων ως οιωνός επιτυχίας, άσμα θριάμβου 
για τη νίκη και ευχαριστήριο ύμνο προς τους θεραπευτές θεούς.  

Ο παιάνας για χιλιάδες χρόνια συνοδεύει ποιητικά και ρυθμικά την ανθρωπότητα στον 
«βηματισμό» της εξέλιξης, επενδύοντας μουσικά την ανάγκη ανάτασης και καλής έκβασης. 
Ρίχνοντας «ηχηρό» και ενίοτε «εκκωφαντικό» φως στις ρωγμές της ιστορίας, δίδοντας ρυθμό 
στους αγώνες και στη μάχη επιβίωσης, επιζητώντας την ανατροπή των μεταβλητών. 
Αναπόσπαστο μέρος του η ευγνωμοσύνη στο θείο μεγαλείο της λύτρωσης. Έφτασε ως τις 
μέρες μας ως εμβατήριο, «συμπορευόμενος» διαχρονικά με τις όψεις ευαλωτότητας της 
ύπαρξης μας και κατήγαγε νίκες κατά των συμφορών της ανθρωπότητας, αφήνοντας ως 
παρακαταθήκη μοναδικές και αξεπέραστες δημιουργίες. 

 
 

ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 
Μήτση-Αναγνώστου Μαρία, Δρ Αρχαίας Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α. 

 
Στο πλαίσιο της ειδικότερης στόχευσης για διερεύνηση της ιστορικότητας του φαινομένου 

της κοινωνικής ευαλωτότητας, η παρούσα μελέτη εστιάζει στην Αρχαιότητα προβάλλοντας 
την περίπτωση μιας ειδικής κοινωνικής ομάδας στην Σπάρτη, των λεγόμενων υπομειόνων. 
Από τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα, εποχή κατά την οποία συντελούνται σημαντικές 
κοινωνικοπολιτικές μεταβολές στη Σπάρτη, θα μεσολαβήσουν περίπου δύο αιώνες έως ότου 
η πόλη θα γνωρίσει μια νέα περίοδο κρίσης που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη φυσιογνωμία 
της. Συνέπεια της κρίσης αυτής αποτελεί το φαινόμενο της ολιγανθρωπίας, δηλαδή της 
διαρκούς συρρίκνωσης του αριθμού των πολιτών-ομοίων και της συνακόλουθης αύξησης του 
αριθμού των υπομειόνων. Ως κύρια αιτία του φαινομένου θεωρείται η αδυναμία την οποία 
αντιμετωπίζουν οι οικονομικά ασθενέστεροι Σπαρτιάτες να εκπληρώσουν τις πολιτικές τους 
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υποχρεώσεις, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια των πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων και 
στην τοποθέτησή τους σε μια θέση σαφώς κατώτερη στην κοινωνική ιεραρχία της πόλης. Η 
περίπτωση των υπομειόνων της Σπάρτης εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον της 
έρευνας δεδομένου ότι ερωτήματα εγείρονται τόσο ως προς την ακριβή προέλευσή τους και 
τις επιμέρους υποκατηγορίες που συνθέτουν την πολυπληθή αυτή κοινωνική ομάδα, όσο 
κυρίως ως προς τη σχέση που οι υπομείονες αναπτύσσουν με την κυρίαρχη κοινωνική τάξη 
των ομοίων.  

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς και βασιζόμενη μεθοδολογικά στην 
πρωτογενή έρευνα των πηγών σε συνδυασμό με την κριτική βιβλιογραφική έρευνα η 
παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η 
κοινωνική ευαλωτότητα στην αρχαία σπαρτιατική κοινωνία μέσα από το παράδειγμα των 
υπομειόνων. Πέρα από την αναζήτηση των κύριων χαρακτηριστικών της κοινωνικής αυτής 
ομάδας, γνωστής στη βιβλιογραφία και ως κοινωνική κατηγορία των «υποδεεστέρων» 
(inférieurs libres), στόχος είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται η 
έννοια της ευαλωτότητας στην Αρχαία Σπάρτη αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η πόλη 
αντιδρά στο φαινόμενο αυτό προκειμένου να εξασφαλίσει την κοινωνική της συνοχή και 
πολιτική ισορροπία. 

 
 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  
(SIX THINKING HATS) ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ 

 
Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη σπουδών και έρευνας, Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
 
Την τελευταία δεκαετία, έρευνες δείχνουν ότι τα κλασσικά μοντέλα ηγεσίας βρίσκονται 

υπό αμφισβήτηση. Παραδοσιακές τεχνικές και προσεγγίσεις σε θέματα ηγεσίας όπου ο 
ηγέτης έχει αστείρευτες γνώσεις και απαντήσεις, καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων του, 
δεν αποδίδουν, ενώ οι αλλαγές που συνεχίζει να φέρνει η πανδημία του Covid-19, απαιτούν 
διαφοροποιήσεις στην κουλτούρα ηγεσίας.  

Η έννοια της ευαλωτότητας, δεν αναφέρεται στην αδυναμία χαρακτήρα του ηγέτη/ιδας 
και της ομάδας του/της, αλλά κυρίως στις ιδιότητες της διαφάνειας, της ανοικτής σκέψης και 
των ανοικτών οριζόντων, της δεκτικότητας, της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης, 
ιδιότητες που αρμόζουν σε έναν ηγέτη διαμορφωτή και όχι διαχειριστή. Η ευαλωτότητα 
επιτρέπει στον ηγέτη να μάθει, να δεχθεί συμβουλές αλλά και να αναστοχαστεί πάνω στις 
δικές του αντιδράσεις και συναισθήματα, να παραδεχτεί αδυναμίες και λάθη. Ο ηγέτης 
αυτός, θέτει τα θεμέλια για ανοιχτή επικοινωνία, τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρότερων 
σχέσεων στην ομάδα και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.  

Η μεθοδολογία «Έξι Καπέλα Σκέψης» του Edward de Bono αποτελεί ένα εργαλείο λήψης 
απόφασης που σχετίζεται με την ηγετική ικανότητα και αφήνει χώρο στο συναίσθημα, στον 
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αναστοχασμό και δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσα από τη λήψη 
αποφάσεων που αποδεικνύονται περισσότερο ανθεκτικές. Απαιτεί έναν ηγέτη όχι του «εγώ» 
αλλά του «εμείς» που περνώντας μέσα από κάθε “Σκεπτόμενο Καπέλο” βοηθά την ομάδα 
του/της να «βλέπει» τα θέματα με διαφορετικό τρόπο σκέψης.  

Η εισήγηση επιδιώκει να μελετήσει τον τρόπο που η έννοια της ευαλωτότητας περνά μέσα 
από καθένα από τα έξι «Καπέλα Σκέψης» και βοηθά τους ηγέτες/ιδες να εστιάζουν στα 
διαθέσιμα στοιχεία εξετάζοντας τις πληροφορίες (Άσπρο Καπέλο), να χρησιμοποιούν τη 
διαίσθηση και την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων (Κόκκινο Καπέλο), να εντοπίζουν τα 
αδύναμα σημεία της απόφασης (Μαύρο Καπέλο), να σκέφτονται θετικά (Κίτρινο Καπέλο), να 
δημιουργούν και να καινοτομούν (Πράσινο Καπέλο) και, τέλος, να ελέγχουν τη διαδικασία 
της σκέψης και πράξης (Μπλε Καπέλο). 

 
 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
 

Παντελίδου Θεοδώρα, Δρ. Κοινωνιολογίας 
 
Η ανασκόπηση της ιστορίας της παιδικής προστασίας στη χώρα μας, αναδεικνύει τους 

σκοπέλους που ορθώθηκαν εν τη γενέσει της, καθώς και τις αντίστοιχες δυσχέρειες που 
αυτοί επέφεραν στην παροχή θεσμοθετημένων υπηρεσιών σε κοινωνικοοικονομικά 
ευάλωτους, απροστάτευτους ανήλικους. Στο έργο φροντίδας των τελευταίων από την 
Πολιτεία, καθοριστική υπήρξε το 19ο αιώνα, η αρωγή πλήθους πολιτών. Στενά συνδεδεμένο 
με την παιδική προστασία στην Ελλάδα, υπήρξε και το ζεύγος των Χατζή Κυριακών· σκοπός 
του ομώνυμου Ιδρύματος, υπήρξε βάσει του καθορισμένου από του ιδρυτού του 
καταστατικού, η περίθαλψη και η εκπαίδευση ορφανών και πενήτων κοριτσιών. Η ανάπτυξη 
των επιστημών στους αιώνες που ακολούθησαν, προέταξαν σαφώς, τον εναρμονισμό των 
λειτουργιών κάθε κέντρου παιδικής προστασίας στα σύγχρονα δεδομένα, καθώς και την 
υιοθεσία εναλλακτικών της ιδρυματικής, μορφών προστασίας. 

 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Πασχάλης Χαράλαμπος, Προπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι «κατά τον ρουν της ιστορίας» έχουν παρατηρηθεί 

διάφορα φαινόμενα περιθωριοποίησης ευάλωτων κοινωνικών, αλλά και ευάλωτων 
εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. Κανείς δε δύναται να ξεχάσει τη «γκετοποίηση» την 
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οποία υπέστησαν οι εβραϊκοί πληθυσμοί της Ευρώπης την περίοδο ακμής του Γερμανικού 
Ναζισμού, όπως επίσης και την πολιτική «Απαρτχάιντ», η οποία εφαρμόστηκε στη Νότια 
Αφρική και καταργήθηκε μόλις 30 χρόνια πριν! 

 Παρόλο που ο παγκόσμιος πολιτισμός έχει κάνει τεράστια άλματα, με την τεχνολογία να 
αποτελεί πρωτοπόρο τομέα, τέτοια φαινόμενα ευαλωτότητας και περιθωριοποίησης 
συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και σήμερα. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάει μακριά 
προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων. Στις πολύ κοντινές για την 
Ελλάδα χώρες της Μέσης Ανατολής, οι πολίτες που ανήκουν στη ΛΟΑΤ+ κοινότητα 
αντιμετωπίζουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό και δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα 
και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην Κίνα, η εθνότητα των Ουιγούρων (τουρκικό φύλο 
μουσουλμανικού θρησκεύματος) βιώνει καθημερινά τις κοινωνικές διακρίσεις εξαιτίας της 
πολιτικής της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην εθνοθρησκευτική αλλοτρίωση 
τους, «επιστρατεύοντας» μέχρι και την εκπαίδευση για τον σκοπό αυτό. 

 Η εισήγηση αυτή έχει σκοπό να καταδείξει αυτά και άλλα φαινόμενα περιθωριοποίησης 
ευάλωτων κοινωνικών και όχι μόνο ομάδων. Μέσω της ενδελεχούς μελέτης των φαινομένων 
θα διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές και θα τονιστεί ο ρόλος των εκάστοτε πολιτικών 
παραγόντων. Επιπλέον θα επισημανθεί η διεθνής διάσταση των φαινομένων, με την 
παράθεση των απόψεων της κοινής γνώμης γι’ αυτά και θα τονιστούν προτάσεις μετρίασης 
τους οι οποίες προήλθαν από το διεθνές στερέωμα (υπερδυνάμεις, Διεθνείς Οργανισμοί 
κ.α.). Μα πάνω απ’ όλα, η εργασία στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με αυτές τις όψεις 
ευαλωτότητας και περιθωριοποίησης οι οποίες στερούν από συνανθρώπους σε άλλα μέρη 
του πλανήτη βασικά δικαιώματα κι ελευθερίες που για εμάς είναι δεδομένα. Η ανθρωπότητα 
εν έτει 2021 οφείλει τους προσφέρει «μία χήρα βοηθείας»… 
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1.3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2020 

 
Αθανασόπουλος Άγγελος, Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Φούζας Γεώργιος, Δρ. - Διδάσκων Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
Η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο 

τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής για κάθε 
χώρα υποδοχής. Η διαδικασία ένταξης είναι μια πολυσύνθετη «πορεία» η οποία σε πρώτο 
επίπεδο περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στις κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση και στον 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό), ενώ σε δεύτερο επίπεδο αφορά στην σταδιακή 
εξοικείωση με την κουλτούρα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές της χώρας υποδοχής, με 
απώτερο σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.  

Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική 
ευημερία, πρόοδο και συνοχή κάθε κοινωνίας . Στη χώρα μας , μάλιστα, με το άρθρο 35 του 
νόμου 4636 / 2019 “Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις” ενσωματώνεται στην 
ελληνική έννομη τάξη το Άρθρο 34 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/95 σχετικά με την 
πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης . Σύμφωνα με το άρθρο αυτό : 
“Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας παρακολουθούν υποχρεωτικά τα κατάλληλα 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.” 

Βάσει των παραπάνω, η εισήγηση θα εστιάσει στις πολιτικές μη τυπικής εκπαίδευσης των 
αναγνωρισμένων προσφύγων και των κατόχων επικουρικής προστασίας στις ευρωπαϊκές 
χώρες, κυρίως για την περίοδο 2015-2020. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολιτικές 
γλωσσομάθειας ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες 
καθώς και στις πολιτικές επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης τους. Σημαντικό σημείο, επίσης, 
θα είναι η ανάδειξη της έλλειψης της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των νέων μορφών μη 
τυπικής εκπαίδευσης στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε ωφελούμενους πολίτες 
τρίτων χωρών. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 

 
Αραβαντινού-Καρλάτου Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο 
Κλεισιάρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό 

Παν/μιο  
 
Παρόλο που δεν υπάρχει ένας σαφής και κοινά αποδεκτός ορισμός για να περιγράψει την 

ευπάθεια, πλήθος μελετών εστιάζουν στα 5 κριτήρια του φαινοτύπου που προτάθηκαν από 
την Fried. Ωστόσο, η συμβολή των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην ανάπτυξή της 
δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός επιρροής 
των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην εμφάνιση της ευπάθειας σε άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα. Διενεργήθηκε προ-συμπτωματικός 
έλεγχος διαλογής (screening) σε εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος κατ’ Οίκον 
φροντίδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Το σύνδρομο της 
ευπάθειας εκτιμήθηκε με τον δείκτη SHARE-Frailty Instrument, η κατάθλιψη με τη Geriatric 
Depression Scale (GDS). Το επίπεδο εκπαίδευσης ορίστηκε αγράμματος έως πτυχιούχος 
PhD/MSc, ενώ το κατώφλι της φτώχειας <4500 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα. Όπου P-
values<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Η μέση ηλικία των 301 συμμετεχόντων ήταν 
78,45 (±7,87) έτη. Ποσοστό 38,5% ταυτίσθηκε ως ευπαθή, 45,5% προ-ευπαθή, 16,1% μη 
ευπαθή. Η πολυπαραγοντική ανάλυση αποκάλυψε ότι ηλικιωμένοι με σοβαρή κατάθλιψη 
δεν είχαν στατιστικά σημαντικές πιθανότητες για ευπάθεια (OR=2,05, CI:10,80-5,24, p=0,134) 
ενώ αντίστοιχα οι ηλικιωμένοι με ήπια κατάθλιψη είχαν αυξημένες πιθανότητες για 
ευπάθεια (OR=2,62, CI:1,33-5,17, p=0,005) έναντι των ηλικιωμένων χωρίς κατάθλιψη. 
Επιπλέον, ηλικιωμένοι με υψηλό ετήσιο ατομικό εισόδημα (>4500 ευρώ) είχαν σημαντικά 
λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ευπάθεια (OR=0,45, CI: 0,25-0,83, p=0,011) σε 
σύγκριση με τους ηλικιωμένους με χαμηλό ετήσιο ατομικό εισόδημα (<4500 ευρώ), ενώ οι 
ηλικιωμένοι με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (Λύκειο) παρουσίαζαν λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν ευπάθεια έναντι των ηλικιωμένων που ήταν αγράμματοι 
(OR=0,55, CI: 0,21-1,45, p=0,233). Από την ανάλυση των δεδομένων, αναδεικνύεται ότι η 
οικονομική ευημερία και το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης δρουν ως προστατευτικοί 
παράγοντες για την ανάπτυξη της ευπάθειας, ενώ η ήπια και όχι η σοβαρής μορφής 
κατάθλιψη έδειξε να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης 
ευπάθειας στα υπό μελέτη ηλικιωμένα άτομα. 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ  

ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ «ΑΛΛΩΝ» 
 

Κούρτης Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας 
Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής εκπαιδευτικής έρευνας  

 
Στόχος της εισήγησης είναι να δείξει με ποιο/ ποιους τρόπους μπορούν να αξιοποιηθούν 

οι τεχνολογίες της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ώστε να προσεγγιστούν 
ευαίσθητα και πολύπλευρα θέματα που δεν προβάλλονται συχνά ή προβάλλονται με 
συγκεκριμένο τρόπο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι το μεταναστευτικό και τι 
αντίκτυπο μπορεί να έχει η χρήση τους στις αντιλήψεις των χρηστών. Ο τρόπος που θα 
επιτευχθεί αυτό είναι μέσα από την αναδημιουργία της γνωστής φωτογραφίας «Mare 
Nostrum» που τραβήχτηκε το 2014 από τον Massimo Sestini και αξιοποιείται από την 
ερευνητική ομάδα εμπειρικής μεταναστευτικής έρευνας του Πανεπιστημίου Σάλτσμπουργκ 
(PREMISA) στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτικός Γραμματισμός και έρευνα 
αποδεκτών». Ειδικότερα, η φωτογραφία θα φτιαχτεί με τρόπο προβολής που θα τοποθετεί 
τον χρήστη μέσα στους εκτοπισμένους (εικονική πραγματικότητα) ή θα φέρνει την βάρκα με 
αυτούς στο χώρο του μέσα από το κινητό του τηλέφωνο (επαυξημένη πραγματικότητα). Θα 
εξεταστεί αν και με ποιο τρόπο οι έννοιες της εμβύθισης, της παρουσίας, της επαύξησης, της 
πανταχού παρούσας πληροφορικής και της αλληλεπίδρασης μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά 
και αν είναι σε θέση να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές σκέφτονται και 
εκφράζονται μέσα από τα κείμενα τους γύρω από τα θέματα του εκτοπισμού και του ασύλου. 
Στόχος είναι να φανεί αν και σε ποιο βαθμό μπορούν οι εν λόγω τεχνολογίες να συμβάλλουν 
στην αφύπνιση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των χρηστών τους. Η συμβολή της 
προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης στον τομέα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής 
έρευνας είναι σημαντική δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης και εξάπλωσης των μέσων αυτών 
αλλά και του περιορισμένου αριθμού μελετών που έχουν γίνει για το πώς μπορούν να 
διαμορφώσουν τα νοητικά μοντέλα των χρηστών. Έρευνες όπως αυτή μπορούν να 
συμβάλουν ώστε να κατανοηθούν τα μέσα αυτά ως μιντιακοί φορείς με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη χρήση τους για κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν πολύπλευρης 
προσέγγισης. 
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ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Λιμνιάτη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός Υποψήφια Διδακτορας Τμήματος Κοινωνικης 

Εργασίας Σχολή Επιιστημων Υγείας Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
 
Η θεωρία των οικογενειακών συστημάτων αντιλαμβάνεται κάθε οικογένεια ως ένα 

σύνολο δια δραστικών και αλληλεξαρτώμενων μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μέλος 
επηρεάζεται με πολλαπλούς και πολύπλευρους τρόπους όταν υπάρχει παιδί με νοητική 
αναπηρία . 

Εντούτοις, μολονότι η διεθνής και η ελληνική έρευνα συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς στη 
μελέτη του οικογενειακού συστήματος με παιδί με νοητικές αναπηρίες, οι έρευνες που 
αφορούν μόνο στον πατέρα είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί 
επαρκώς ο πατέρας, ο οποίος μεγαλώνει ένα παιδί με νοητική αναπηρία, λόγω της 
γενικότερης αντίληψης ότι η συμβολή του στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού δεν είναι 
τόσο σημαντική, όσο αυτή της μητέρας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, οι πατέρες 
αξιολογούν με αρνητικό τρόπο το παιδί με αναπηρίες έχοντας χαμηλές προσδοκίες από αυτό, 
σε σχέση και με τα αδέρφια του . Σκιαγραφούν αρνητικά το παιδί με νοητική αναπηρία και 
έχουν λιγότερες προσδοκίες εξαιτίας των περιορισμένων δεξιοτήτων τους συγκριτικά με τις 
μητέρες που εμφανίζουν θετικότερη στάση. 

Οι πατέρες αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις και ψυχολογικές πιέσεις υιοθετώντας 
διαφορετικές συμπεριφορές. Καλούνται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες προκλήσεις όπως 
αδυναμία ανταπόκρισης στο γονικό ρόλο, δυσλειτουργία στη συζυγική σχέση, υψηλά 
επίπεδα άγχους και εξουθένωσης, εμφάνιση κατάθλιψης που έχουν αντίκτυπο στις δικές 
τους προοπτικές για τη ζωή. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η πατρότητα απέναντι στα 
παιδιά χαρακτηρίζεται ως υπερπροστατευτική γενικότερα η αντιμετώπιση της αναπηρίας του 
παιδιού σχετίζεται με την προσωπικότητα, τις εμπειρίες, την ετοιμότητα στις δυσκολίες, τον 
τύπο και το βαθμό αναπηρίας. 

Εν κατακλείδι σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης θα είναι η συστηματική 
ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας διερευνώντας τα χαρακτηριστικά του ρόλου των 
πατέρων και πως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται αυτό το ρόλο σε οικογένειες παιδιών με νοητική 
αναπηρία. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Ρίζος Θεόδωρος, Ακαδημαικός Υπότροφος 

 
Το παρόν κείμενο επιχειρεί να ανιχνεύσει τις κεντρικότερες πτυχές της κοινωνικής 

πολιτικής εστιάζοντας στις συντονισμένες προσπάθειες προστασίας και παροχής φροντίδας 
στα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Καταδεικνύει ότι η κοινωνική διάσταση της πολιτικής 
συντελεί καθοριστικά στην εμπέδωση σταθερού κλίματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 
με την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής μέσω της άοκνης μέριμνας για τις ανάγκες των 
ευπαθών ομάδων. Το ευρύ φάσμα των μορφών κάλυψης περιλαμβάνει από την παροχή 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, θέματα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι τη 
στήριξη εκείνων που βιώνουν καταστάσεις έσχατης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
Στην εποχή εντατικής καπιταλιστικής συσσώρευσης που διανύουμε εμφανίζονται οξεία 
φαινόμενα ένδειας και εξαθλίωσης που βασανίζουν καθημερινά ένα ολοένα και αυξανόμενο 
τμήμα των ανθρώπων του πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα θίγονται άμεσα οι ηλικιωμένοι 
συμπολίτες μας, οι νέοι, οι μειονότητες καθώς και πιο ευαίσθητες κατηγορίες όπως οι 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Σε θεμελιώδη λοιπόν στόχο της 
παρουσίασης αυτής αναδεικνύεται η πρόταση για δραστική διαμόρφωση ενεργών 
κοινωνικών στοχεύσεων που θα επεξεργαστούν με μεθοδικότητα ρεαλιστικές λύσεις για την 
άρση του αδιεξόδου που ταλανίζει τις ευαίσθητες συσσωματώσεις. Τονίζεται επανειλημμένα 
ότι οι σχεδιαστές της κοινωνικής πολιτικής οφείλουν να ενσκήψουν με πνεύμα αλληλεγγύης 
στην ικανοποίηση των πολύπλευρων αναγκών των χαμηλόμισθων, των ανέργων και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες με μοναδικό γνώμονα την άμεση αρωγή και την ομαλή 
επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό. Επίσης χρειάζεται η αποτελεσματική χάραξη μέτρων 
για τη στήριξη των παιδιών και την κατάρτιση των ομάδων που αντιμετωπίζουν σωρεία 
κοινωνικών εμποδίων και δυσχερειών. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
ζητήματα που άπτονται του δημογραφικού προβλήματος πετυχαίνοντας την εξισορρόπηση 
του χρόνου εργασίας και της συνταξιοδότησης. Να υπάρξει ένας ανασχεδιασμός των 
συστημάτων υγείας και παιδείας ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην περίθαλψη όσων 
στερούνται τα υλικά μέσα καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών που 
προέρχονται από τα κατώτερα στρώματα να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. 
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1.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 
Κωστακιώτης Γιώργος, Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνική Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εργάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου 
Μυλωνά Ειρήνη, Υποψήφια Διδάκτορας Εγκληματολογίας του Τμήματος Νομικής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Νομική Σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης  
 
Η συζήτηση για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνή προστασία 

είναι διαρκώς παρούσα σε επίπεδο διακηρύξεων προϊούσης της λεγόμενης «προσφυγικής 
κρίσης». Η ενθάρρυνση και διασφάλιση της πρόσβασης στην εργασία για την συγκεκριμένη 
κοινωνική ομάδα ως παράγοντας sine qua non για την ένταξης τους, προσκρούει σε σειρά 
προκλήσεων που σχετίζονται τόσο με την ευάλωτη κατάσταση των προσφύγων, όσο και με 
τις σε βάρος τους υφιστάμενες κοινωνικές αναπαραστάσεις. Μέσα από τη «σκοπιά του 
ιθαγενούς», συζητάμε τις προκλήσεις και τα εμπόδια που ανακύπτουν στις πορείες του 
φιλοξενούμενο πληθυσμού ενός προσφυγικού camp της Βορείου Ελλάδας μέσα από την 
Ελληνική γραφειοκρατία, με σκοπό να απολαύσουν το δικαίωμά τους σε πρόσβαση στην 
εργασία, καθώς και τον αντίκτυπο αυτών των δυσχερειών στην κοινωνική τους ένταξη. 

Η ισχύς του Ν.4636/2019, με την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Ν.4375/2016 
δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα όσον αφορά την πρόσβαση των αιτούντων διεθνή 
προστασία στην εργασία, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει τις παθογένειες που είχαν ήδη 
επισημανθεί στον τομέα αυτό. Αντιθέτως, περιόρισε χρονικά το δικαίωμα πρόσβασης στην 
εργασία για τους αιτούντες διεθνή προστασία, προτάσσοντας την προστασία της έννομης 
τάξης έναντι μιας ισχυριζόμενης κατάχρησης του προστατευτικού πλαισίου απονομής 
διεθνούς προστασίας για οικονομικούς λόγους. Όπως προκύπτει από τα εμπειρικά στοιχεία 
της έρευνας μας, ακόμη και μετά την κατά νόμο κατάφαση του δικαιώματος πρόσβασης στην 
εργασία, η υλοποίησή της προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας σειράς διοικητικών ενεργειών 
για την εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που θέτει ανυπέρβλητα 
προσκόμματα ως αποτέλεσμα εγγενών δομικής δυσαρμογών ανάμεσα στα διαφορετικά 
στάδια των διαδικασιών. Έτσι ένας μηχανισμός ένταξης καθίσταται μηχανισμός 
αποκλεισμού, αποτρέποντας την πρόσβαση στη ρυθμισμένη αγορά εργασίας και εξωθώντας 
τον υπό συζήτηση πληθυσμό σε επισφαλείς, εκμεταλλευτικές, άτυπες μορφές απασχόλησης. 
Στο ίδιο πλαίσιο, συζητούνται οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις για τους αιτούντες και 
δικαιούχους διεθνή προστασία ως παράγοντες διαμόρφωσης της ασκούμενης πολιτικής και 
των διοικητικών πρακτικών, όπως εφαρμόζονται από πρόσωπα που ασκούν διοίκηση. 
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Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Μπαστάνη Καλλιόπη, Κοινωνιολόγος 
 
Οι ορατές και αόρατες διαδικασίες και δομές, οι οποίες καθορίζουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό των προσφύγων, είναι η ιδιαίτερα μακρά περίοδος αναμονής της εξέτασης του 
αιτήματος ασύλου, η έλλειψη ουσιώδους επικοινωνίας και η μερική πρόσβαση σε βασικά 
αγαθά. Η τάση συρρίκνωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων φαίνεται να θριαμβεύει. Αυτά 
είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η επιτόπια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 
δομή φιλοξενίας στους Αγ.Θεοδώρους Κορινθίας, όπου διεξάχθηκαν 11 ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις με πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ. Σκοπός ήταν η μελέτη της διαδικασίας 
με την οποία αποκλείονται οι πρόσφυγες σε μία κοινωνία και η σχέση αυτής της διαδικασίας 
με την εργασία. 

Η οντολογική προσέγγιση της μελέτης επικεντρώθηκε στην παραδοχή ότι η κοινωνική 
πραγματικότητα συνίσταται από ανθρώπους, κοινωνικούς δρώντες, λογική, συναίσθημα, 
αντιλήψεις, ερμηνείες, κίνητρα, στάσεις. Η συμμετοχή στην εργασία καθορίζεται εν πολλοίς 
από το κοινωνικό περιβάλλον και τη θέση του ανθρώπου σε αυτό. Οι δειγματοληπτικές 
μονάδες ήταν οι ανθρώπινες εμπειρίες και η ανάλυσή τους ακολούθησε τη χρονική σειρά της 
ζωής των προσφύγων. 

Η ανάλυση των παρατηρήσεών στηρίχθηκε στη θεωρία της δομοποίησης του Giddens, 
σύμφωνα με την οποία υπάρχει αλληλένδετη σχέση μεταξύ της δομής και της δράσης, και ο 
διαχωρισμός τους είναι δυνατόν να επιλέγεται μόνο για λόγους μεθοδολογίας. Με βάση 
αυτή τη θεώρηση, μελετήθηκαν οι υπάρχουσες δομές, για να φανούν οι δράσεις, ενώ 
ταυτόχρονα από τις δράσεις του σήμερα φάνηκαν οι δομές του μέλλοντος. Η εσωτερίκευση 
των χαρακτηριστικών της χαμηλού κύρους εργασίας από τους πρόσφυγες γεννιέται σήμερα 
μέσα από τις δράσεις όλης της ανθρωπότητας. 

Η παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνει την θεωρία της ολιστικής προσέγγισης του 
αποκλεισμού των μεταναστών και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω έρευνα 
εμπλουτίζοντας την ερευνητική δραστηριότητα σε αυτό το φλέγον ζήτημα της εποχής μας, 
με την πλέον κατάλληλη μέθοδο, αυτή της επιτόπιας μελέτης. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
Σταμούλης Κωνσταντίνος-Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και 

διεθνών σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Η ραγδαία εξάπλωση της αγοράς, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και οι νέες μορφές 

παραγωγής οδήγησαν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Φυσικό 
επακόλουθο αυτού, είναι η αναδιαμόρφωση των όρων της κοινωνικής ζωής, κάτι που 
διεύρυνε το χάσμα των ανισοτήτων και του αποκλεισμού ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, 
όπως τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 
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Στην έρευνά μας στοχεύουμε να αναδείξουμε λεπτομερώς τα φαινόμενα του 
αποκλεισμού αυτού, να αποδεχτούμε την ύπαρξη των προβλημάτων και να κατανοήσουμε 
τις αιτίες τους, κάτι που συνιστά και το πρώτο βήμα της επίλυσής τους, καθώς και να 
καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών.  

Στα πλαίσια της ανάλυσης του σύνθετου αυτού προβλήματος, θα προβούμε σε λεπτομερή 
αξιολόγηση των κυριότερων υπαρχόντων μέτρων από την Πολιτεία για την διευκόλυνση της 
κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ.  

Η πορεία της έρευνας βασίζεται σε αξιόπιστα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα 
αναλύσεων και μελετών Ακαδημαϊκών προσώπων, Οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στις πτυχές της κοινωνικής ζωής, δημοσκοπήσεων και 
επίσημων κρατικών εκθέσεων. Η προσέγγισή μας αφορά την Ελλάδα και μεριμνά για τη 
μεταβολή των δεδομένων από τα Αστικά Κέντρα στην Επαρχία.  

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα συμπεράσματα που θα εξαχθούν καθώς σε αυτά θα 
βασιστούν οι προτάσεις μας για τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δομών καθώς και για νέες 
καινοτομίες. Απώτερος σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι τόσο να αποτελέσει ένα 
ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο ζήτημα, όσο και να συμβάλλει στην 
κατανόηση της καθημερινότητας των ΑμεΑ και στην ευαισθητοποίησή μας στο συγκεκριμένο 
ζήτημα με την εύρεση τρόπων συμβολής τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά στη βελτίωση των 
συνθηκών. 
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1.5. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
 

Δάμτση Χαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

 
Η αγωγή υγείας αναφέρεται στις διάφορες δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσης του ανθρώπου απέναντι στην προαγωγή της υγείας. Σκοπός είναι η ορθή 
πληροφόρηση και η καλλιέργεια της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας και 
συνείδησης. Η αγωγή υγείας είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να αφόρα το άτομο από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του και η εκπαίδευση του να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 
Καθότι είναι δύσκολο όταν απευθυνόμαστε σε παιδία η διδασκαλία να εστιάζει σε στεγνές 
έννοιες, είναι σημαντικό να επενδύουμε σε έμπρακτες και βιωματικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο ως νέοι εκπαιδευτικοί, δημιουργήσαμε ένα βίντεο 
animation μέσω της εφαρμογής movie maker. Πρόκειται για μία ακολουθία φωτογραφικού 
υλικού με σκηνικό και σενάριο που αφορούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα εμβόλια. 
Εφαλτήριο για την ιδέα στάθηκε η επικαιρότητα και η έμφαση του προγράμματος σπουδών 
σε σχετικές έννοιες. Στο βίντεο παρουσιάζονται και αναλύονται με τρόπο γλαφυρό, 
επεξηγηματικό και ενδιαφέρον οι έννοιες της άμυνας του οργανισμού, οι μηχανισμοί του 
ανοσοποιητικού συστήματος, ο τρόπος δράσης των εμβολίων, και η αξία της πρόληψης. Η 
μικρή αυτή ταινία αποτελεί πρόταση διδασκαλίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εφόρμηση ή ως βασικό εργαλείο μάθησης στις προαναφερόμενες έννοιες. Επίσης θα 
μπορούσε να είναι το τελικό προϊόν ενός πρότζεκτ που θα υλοποιούνταν από τα ίδια τα 
παιδιά μέσα από δικές τους ιδέες και με την ενεργή συμμέτοχη τους σε όλα τα στάδια 
κατασκευής του. Ας λάβουμε υπόψη την εξοικείωση των παιδιών με τα οπτικοακουστικά 
μέσα και τις επιστήμες της πληροφορικής. Μια τέτοια δραστηριότητα θα κέντριζε το 
ενδιαφέρον των μαθητών-/τρίων. Θα τους έδινε την δυνατότητα απόκτησης επιστημονικής 
γνώσης, καλλιέργειας κριτικής στάσης και αξιολογικής ικανότητας. Κοινός παρανομαστής 
όλων αυτών των δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το άτομο να πάρει αποφάσεις, να αναπτύξει 
συμπεριφορές και να δράσει συμφώνα με τις ανάγκες που επιβάλει η προάσπιση της υγεία 
τους. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ  
ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., ΠΕ30 Ε.Ε.Π. Κοινωνικός 

Λειτουργός, Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Αθανασίου Ελένη, Phd, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Κατσιάνη Όλγα, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., Κοινωνική Λειτουργός 
 
Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα ορίζουμε την ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά 

καταστάσεις κρίσης που του δημιουργούν έντονο άγχος και ανασφάλεια και να συνεχίζει την 
εξέλιξή του. Η ψυχική ανθεκτικότητα εμπεριέχει τη δύναμη της θετικής σκέψης, καθώς και 
την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα δυνατά του σημεία και να τα χρησιμοποιεί για 
την επίλυση των ποικίλων αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, σχετίζεται και με την 
αναζήτηση κατάλληλης βοήθειας. Για τα παιδιά η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας 
ουσιαστικός μηχανισμός που μπορεί να τα βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη ψυχικών 
διαταραχών και στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ως παραγόντων 
προστατευτικών για την ψυχοσωματική τους υγεία. Ειδικότερα για τα παιδιά που έχουν 
υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση ή/και παραμέληση, η ανάπτυξη ψυχικής 
ανθεκτικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τα άσχημα 
τραυματικά γεγονότα που έχουν υποστεί και να αναπτύξουν αισιόδοξη στάση απέναντι στη 
ζωή.  

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να εξετάσει πώς η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας 
μπορεί να βοηθήσει ανηλίκους που βρίσκονται υπό την εποπτεία των συστημάτων παιδικής 
προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο, λόγω του ότι έχει αφαιρεθεί από τους βιολογικούς τους 
γονείς η επιμέλεια και η γονική μέριμνα, να αποβάλλουν τα αρνητικά βιώματά τους και να 
επανακτήσουν μια θετική στάση για τη ζωή. Συγκεκριμένα στην εισήγηση αυτή θα μελετηθεί 
η συμβολή της θετικής κοινωνικής εργασίας και της θεωρίας των δυνατών σημείων ώστε να 
χτιστεί η ψυχική ανθεκτικότητα σε ανηλίκους που έχουν υποστεί βία, κακοποίηση και 
παραμέληση, με αποτέλεσμα να παρέμβει η κοινωνική πρόνοια και η δικαιοσύνη και να 
απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, θα διερευνηθούν οι 
προστατευτικοί παράγοντες εκείνοι που ενισχύουν τους ανηλίκους με τραυματικά βιώματα 
να αναπτύξουν τα δυνατά τους σημεία, να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα και κατ’ 
επέκταση να μετατρέψουν την ευαλωτότητά τους σε κοινωνική προσαρμοστικότητα, 
απόδοση θετικότερου νοήματος στην καθημερινότητα και ελπίδα για τη μελλοντική τους 
πορεία. 
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ 
ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 
Φραγκάκης Αντώνιος, Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής. Qualification aromathérapie 

par la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg 
 
Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο κοινές ψυχικές νόσους στις μέρες μας και, σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Είναι 
πολυπαραγοντική νόσος, που οφείλεται σε ψυχοκοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Η κατάθλιψη παγκοσμίως κατέχει την 4η θέση από πλευράς απώλειας ετών ζωής, 
αναπηρίας και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Το 2020-2021 προβλέπεται ότι θα καταλάβει τη 
2η θέση παγκοσμίως ενώ στις δυτικές κοινωνίες την 1η θέση ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. 

Με τον όρο κατάθλιψη εννοούμε την κατάσταση του ανθρώπου, κατά την οποία το 
αίσθημα θλίψης, απογοήτευσης και ανημπόριας είναι πιο ισχυρό από μια απλή μελαγχολία, 
η οποία και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να επηρεαστεί θετικά από τα ευχάριστα γεγονότα 
που συμβαίνουν στο κοινωνικό του περιβάλλον. 

H ομοιοπαθητική, από τις λέξεις όμοιον και πάθος, είναι σύστημα ολιστικής-εναλλακτικής 
ιατρικής, που διαμορφώθηκε από τον Samuel Hahnemann το 1796, με άξονα 
προσανατολισμού τη θεωρία «τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια» (similia similibus 
curantur). Η ομοιοπαθητική μπορεί να παράσχει βοήθεια σε οξείες και χρόνιες ασθένειες, 
καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα της ανθρώπινης παθολογίας. Στην ομοιοπαθητική 
θεραπευτική κάθε ασθένεια αντιμετωπίζεται σαν μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση. Δεν 
υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς. 

Η ομοιοπαθητική βοηθάει αποτελεσματικά στη θεραπεία της κατάθλιψης, ιδίως σε 
περιπτώσεις αρχικών σταδίων της νόσου και σε εκείνες που έχει προηγηθεί ένα σημαντικό 
στρεσσογόνο γεγονός. Οποιαδήποτε κι αν είναι η πιθανή αιτία για την κατάθλιψη, η 
κατάλληλη ομοιοπαθητική θεραπεία προσαρμοσμένη στα συμπτώματα του κάθε ασθενούς 
βελτιώνει όχι μόνο την κατάθλιψη αλλά συνολικά την υγεία. 

 
 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Μπορμπουδάκη Λένα, Διοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης, PhDc 

Αναστασοπούλου Καλλιόπη, Μεταδιδάκτωρ Πανεπιστημίου Bristol (HB) & Στέλεχος 7ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης  

 
Η υγειονομική κρίση εν καιρώ Πανδημίας αφορά τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική 

υγεία του ατόμου. Σχετίζεται με τις εμφανείς επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης νόσησης, αλλά 
και τις αφανείς, που επηρεάζουν εξίσου σημαντικά το άτομο και κάθε ιστό του κοινωνικού 
συνόλου. Η παρούσα συγκυρία συνδυάζει τις αναπόφευκτες συνθήκες του εγκλεισμού, με 
κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, παράγοντες που ενισχύουν συνθήκες κοινωνικής 
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ευαλωτοτητας. Πλήττονται δε περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία, 
οι ηλικιωμένοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες, τα παιδιά, οι έφηβοι, τα μέλη μονογονεϊκών 
οικογενειών και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιβαρύνονται σε περιβάλλον 
ανασφάλειας και απομόνωσης που δημιουργεί η Πανδημία. Σημαντικό αντίβαρο σε όλα τα 
παραπάνω αποτελεί η ανάπτυξη μηχανισμού ψυχικής ανθεκτικότητας.  

Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική 
ανθεκτικότητα έναντι δυσκολιών, βοηθώντας έτσι τη Δημοσιά Υγεία να σχεδιάσει 
μηχανισμούς προστασίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η παρούσα έρευνα 
χρησιμοποιεί ως μέθοδο τη βιβλιογραφική επισκόπηση για να αναδείξει τη σχέση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας με την ψυχοσωματική υγεία του ατόμου και την κοινωνική 
ευαλωτοτητα που εντοπίζεται κυρίως σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, από 
υγειονομικής και οικονομικής άποψης στο ιδιαίτερα στρεσογόνο περιβάλλον που δημιουργεί 
η Πανδημία. Προκύπτει δε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίζεται με δύο παραμέτρους: την 
έκθεση στις δυσκολίες και την προσαρμογή αυτών των δυσκολιών σε θετικά αποτελέσματα.  

Η Ψυχική Ανθεκτικότητα αποτελεί εργαλείο κατά της διαχείρισης δυσκολιών και 
σημαντική ικανότητα επαναφοράς σε κανονικές ψυχολογικές καταστάσεις μετά από 
αντιξοότητες. 
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1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ SARS-COV-19 

 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής 

Ψυχολογίας 
Αντωνίου Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Ηρακλείου  

Παπαγεώργη Ιουλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
 
Ο COVID-19 έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών 

να αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως το κλείσιμο των σχολείων. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή εμπειριών μαθητών κατά την παραμονή τους στο σπίτι 
στο πρώτο κλείσιμο και μετά την επιστροφή τους στο σχολείο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα 
σύντομο ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου. Στο πλαίσιο θεσμικών 
ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων με τη Ψυχολόγο των σχολείων, χορηγήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια. Οι συμμετέχοντες ήταν 110 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ 
τάξης, τυχαία πέντε Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Μετά τη συλλογή των 
ερωτηματολογίων έγινε κωδικοποίηση και ανάλυση του περιεχομένου τους. Από την 
επεξεργασία των δεδομένων με ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις βρέθηκε ότι, τα 
περισσότερα παιδιά είχαν ενημερωθεί από τους γονείς για τον κορωνοϊό. Ένιωθαν 
χαρούμενα που επέστρεψαν στο σχολείο και αυτό που τους έλειψε περισσότερο ήταν οι 
φίλοι τους με τους οποίους είχαν συχνή ηλεκτρονική επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια 
παραμονής τους στο σπίτι, τα περισσότερα παιδιά ένιωσαν αμφιθυμικά συναισθήματα τόσο 
για τα ίδια όσο και για τα προσφερόμενα διαδικτυακά μαθήματα. Εκτός από τα διαδικτυακά 
μαθήματα, αρκετό χρόνο περνούσαν στις οθόνες ηλεκτρονικών μέσων ενώ πολλά παιδιά 
έπαιζαν από 1-3 ώρες καθημερινά με τους γονείς τους. Οι εντάσεις και οι καβγάδες φαίνεται 
να παραμένουν στην ίδια συχνότητα σε σχέση με το διάστημα πριν το κλείσιμο των σχολείων. 
Όταν τα παιδιά τα απασχολούσε κάτι, συνήθως μιλούσαν στους γονείς, στα αδέρφια, στους 
φίλους ή και σε κανέναν. Επιπλέον, αρκετό χρόνο αφιέρωναν σε ατομικά και ομαδικά 
παιγνίδια και λιγότερο σε σωματική άσκηση. Φαίνεται ότι το κλείσιμο του σχολείου επέφερε 
ανατροπή της καθημερινότητας των μαθητών, του οποίου οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, στο 
ψυχισμό των παιδιών, δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. 
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Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ 

 
Βρατσίνη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, 

Υποψήφια Διδάκτωρ (εν αναμονή έγκρισης) 
 
Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και η συστηματική και υποβοηθούμενη διαδικασία 

αποχής από αυτές δεν έμειναν ανεπηρέαστες ως καταστάσεις από την πανδημία που έπληξε 
τον κόσμο το τελευταίο διάστημα. Οι χρήστες ουσιών ως άτομα τα οποία παλεύουν για την 
επιβίωση και τη λειτουργικότητα τους και αντίστοιχα οι απεξαρτημένοι που μοχθούν για το 
ξεκίνημα μιας υγιούς ζωής σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αντίκρισαν 
τους εαυτούς τους με την πανδημία να επιβαρύνονται αρκετά, καθώς τα μέτρα προστασίας 
για αυτήν δυσχέραιναν αρκετές διαδικασίες στις οποίες ήταν ενταγμένοι, με κίνδυνο την 
απώλεια της ζωής για άτομα σε χρήση και την υποτροπή σε απεξαρτημένα άτομα. Υπήρξε 
καταστολή σε διαδικασίες ή μείωση της πρόσβασης σε αυτές, οι οποίες αποτελούσαν 
καθημερινότητα για την επιβίωση, τη θεραπεία και την επανένταξη, όπως η δυσκολία 
εύρεσης ουσιών, τροφής, στέγης, χώρων υγιεινής και η μειωμένη ή και καθόλου πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας, θεραπείας αλλά και μείωσης της βλάβης. Σκοπός της παρούσας 
βιβλιογραφικής εργασίας είναι η ανάδειξη των κινδύνων αλλά και των συνεπειών που βιώνει 
η παραπάνω ευάλωτη ομάδα σε επίπεδο υγείας αλλά και σε προσωπικό, κοινωνικό, 
ψυχολογικό και επαγγελματικό επίπεδο, ειδικά για όσα άτομα βρίσκονται στην κύρια φάση 
της απεξάρτησης και δη στην επανένταξη. Η ερευνητική δραστηριότητα σε αυτό το ζήτημα 
βρίσκεται εν εξελίξει, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε θεραπευτικά προγράμματα με 
σκοπό την έρευνα, ως μέτρο ασφάλειας για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19. Η 
ανάδειξη των προαναφερθέντων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις δυσκολίες 
αυτών των ομάδων και τη μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους όχι μόνο για 
αυτό το καίριο διάστημα αλλά και μακροπρόθεσμα. 

 
 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ COVID-19 

 
Πανταζής Απόστολος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

Καβούκης Μιχάηλ, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.  
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
 
Οι χώρες της Ευρώπης δέχονται ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους είναι αγόρια. Στην ελληνική νομοθεσία (Ν.4540/2018), ασυνόδευτος ανήλικος 
είναι εκείνος, ο οποίος κατά την είσοδό του στην Ελλάδα δε συνοδεύεται από το πρόσωπο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του, αλλά ούτε και από ενήλικο συγγενή που 
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να ασκεί τη φροντίδα του για το χρονικό διάστημα εκείνο έως ότου ανατεθεί σε κάποιον 
ενήλικα. Οι λόγοι για τους οποίους ένας ανήλικος εγκαταλείπει τη χώρα του ποικίλουν και 
σχετίζονται με το ασταθές περιβάλλον εξαιτίας πολέμων και συρράξεων, το θάνατο ή την 
εγκατάλειψη των γονιών, την εκμετάλλευση από τρίτους, την αναζήτηση καλύτερης ζωής, τις 
απειλές 

για τη ζωή του, πολιτικούς και ρατσιστικούς λόγους. Από τα παιδιά αυτά κάποια 
επανενώνονται με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή κάποιο συγγενικό μέλος, το οποίο 
μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, ενώ κάποια άλλα 
παραμένουν στην Ελλάδα και μετά την ενηλικίωσή τους. Η έρευνα στόχο έχει να παρουσιάσει 
τις αφηγήσεις ζωής τεσσάρων ενηλίκων που ζούνε στην Ελλάδα της εποχής του Covid-19 και 
οι οποίοι είχαν εισέλθει ως ασυνόδευτοι ανήλικες μέσα από τη ματιά της κοινωνικής 
εργασίας. Η μεθοδολογία της έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η βιογραφική 
αφηγηματική προσέγγιση, καθώς πρόκειται για βιώματα που αφορούν τη φυγή των 
συμμετεχόντων από την πατρίδα τους και το ταξίδι τους πρός την χώρα υποδοχής και την 
αναζήτηση ασφάλειας. Περιγράφονται οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετώπιζαν ως 

ασυνόδευτοι ανηλίκοι αλλά και αυτές που αντιμετωπίζουν ως νέοι ενήλικες στην Ελλάδα 
εν μέσω πανδημίας στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ένταξης. 

Σκιαγραφούνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και η ανθεκτικότητα που ανέπτυξαν 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις διαφορετικές συνθήκες ζωής τους. 

 
 
 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Μέλος του 

Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.  
 
Ο «κορωνοϊός» (COVID-19), αποτελεί μια νέα πρόκληση για το σύγχρονο κόσμο που έχει 

επηρεάσει σημαντικά τους ρυθμούς ζωής και τη καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Στην 
Ελλάδα το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε το Φεβρουάριο του 2020 και το Μάρτιο του ίδιου 
έτους για τον περιορισμό της μετάδοσης του επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα (κοινωνική 
απομόνωση, περιορισμός κυκλοφορίας) που προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων. Σύμφωνα με μελέτες, οι επιπτώσεις κάθε τραύματος στην ψυχική υγεία 
των ανθρώπων είναι πιθανό να είναι αρνητικές (Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες, ΜΔΣ) 
αλλά και θετικές (Μετατραυματική Ανάπτυξη, ΜΑ). Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 
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παρουσιαστούν οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην 
ψυχική υγεία των Ελλήνων κατά την πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων. Έμφαση θα 
δοθεί τόσο στη ΜΔΣ, όσο και στη ΜΑ καθώς και στους παράγοντες που μπορούν να 
λειτουργήσουν προστατευτικά προωθώντας τη ΜΑ. 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 1.661 Έλληνες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 
διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο σε google forms, το οποίο κοινοποιήθηκε σε κοινωνικά 
δίκτυα. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε η κλίμακα Posttraumatic Stress Disorder 
Checklist (PCL-5) για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων ΜΔΣ, το Posttraumatic Growth 
Inventory για την αξιολόγηση της ΜΑ, και το Brief Cope για την αξιολόγηση των στρατηγικών 
αντιμετώπισης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο κορωνοϊός επηρέασε σημαντικά την ψυχική 
υγεία των Ελλήνων. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν υψηλά επίπεδα ΜΔΣ και μέτρια προς 
χαμηλά επίπεδα ΜΑ. Προγνωστικοί παράγοντες για τη προώθηση της ΜΑ θεωρήθηκαν οι 
στρατηγικές αντιμετώπισης (προσαρμοστικές και δυσλειτουργικές) καθώς και οι 
παρεισφρητικές σκέψεις της ΜΔΣ. Τα δεδομένα της έρευνας, παρέχουν πληροφορίες τόσο 
για τις αρνητικές διαστάσεις του COVID-19 όσο και για τους προστατευτικούς παράγοντες 
που μπορούν να προωθήσουν την προσωπική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των 
ανθρώπων. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ 

 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων και Ερευνητής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας 

και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενικός 
Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 

Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Κρήτας Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτορας και Field Manager του Εργαστηρίου Δημόσιας 
Πολιτικής και Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής 

Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
 
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση του νέου κορωνοϊού και η αδυναμία περιορισμού της 

κατέδειξε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την ανάγκη της χώρας να είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει γενικευμένες απειλές, οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστούν 
πλήρως. Στις υβριδικές απειλές του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας 
μπορούν να ενταχθούν εκείνες που με δόλο ή όχι είναι ικανές να αποσταθεροποιήσουν την 
συνήθη λειτουργία των δικαιωμάτων προς τους πολίτες και να πλήξουν ακόμα περισσότερο 
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, μια πανδημία, ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα ή μια 
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πολεμική επιχείρηση βραχείας διάρκειας μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες.  
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι αφενός να προβεί σε μια προσπάθεια αποτίμησης 

των μελλοντικών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα από γενικευμένες κρίσεις 
και αφετέρου να προτείνει ένα πλαίσιο μέτρων ετοιμότητας που να διασφαλίζει την ομαλή 
συνέχεια του κράτους σε τέτοιες καταστάσεις με τις λιγότερες επιπτώσεις για τους πολίτες 
και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με αλλά λόγια, επιχειρείται η εξέταση της 
διαχείρισης απειλών μεγέθους COVID-19 τόσο στο κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο όσο και 
στο εκπαιδευτικό. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός ετοιμότητας για την 
επόμενη μεγάλη κρίση και το αποτύπωμα της να είναι λιγότερο καταστροφικό για την 
οικονομία και την κοινωνία και περισσότερο προστατευτικό για τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες. Με το βλέμμα στραμμένο στην μετά COVID εποχή οφείλουμε να σχεδιάσουμε ένα 
βιώσιμο παρόν και ένα περισσότερο προβλέψιμο μέλλον. 

 
 
 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ., ΠΕ30 Ε.Ε.Π. Κοινωνικός 

Λειτουργός, Δ.Δ.Ε. Δράμας 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.  

Ανδρέαδου Δέσποινα, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
 
Κατά τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, εξαιτίας της Πανδημίας από τον Κορωνοϊο Covid-

19, επιβλήθηκαν δύο μεγάλα διαστήματα καραντίνας, το ένα την άνοιξη του 2020 και το άλλο 
το φθινόπωρο και το χειμώνα του ίδιου έτους. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ζευγάρια 
ή/και οικογένειες να χρειαστεί να μείνουν για πολλές ώρες εσώκλειστοι στην οικεία τους. 
Έτσι σύντροφοι με διαταραχές συμπεριφοράς και με δυσκολίες στην επικοινωνία και την 
πολύωρη επαφή εκδήλωσαν έντονη επιθετική συμπεριφορά κυρίως προς γυναίκες 
συντρόφους, αλλά και στα παιδιά τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία αρκετών Φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας 
κατά την περίοδο της Πανδημίας πολλαπλασιάστηκαν. Άλλωστε, σύμφωνα και με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία εντείνεται ιδιαίτερα σε περιόδους όπου 
επικρατούν συνθήκες έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι οποίες δημιουργούν 
κοινωνική ευαλωτότητα. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε έντονα και σε γυναίκες και παιδιά ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένες, οικογένειες με 
σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, γυναίκες και παιδιά προσφύγων και 
μεταναστών κ.α.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναλύσει τη ραγδαία αύξηση του φαινομένου 
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της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας από τον κορωνοϊό, μέσα από 
διεθνείς και εγχώριες μελέτες για τις μορφές ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας που 
ασκήθηκαν, καθώς και τις αντικειμενικές δυσκολίες των θυμάτων να καταγγείλουν το δράστη 
εν μέσω πανδημίας και συνθηκών κοινωνικής απομόνωσης. Επίσης, στην εισήγηση αυτή, θα 
διατυπωθούν προτάσεις για τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε περίοδο 
εγκλεισμού και τρόποι που τα θύματα μπορούν να καταγγείλουν τους δράστες παρά τις 
ειδικές συνθήκες της καραντίνας. Τέλος, κατά την εισήγηση αυτή θα διατυπωθούν μέθοδοι 
για την κλινική αντιμετώπιση των δραστών μέσω σύγχρονων θεραπευτικών προγραμμάτων 
αντιμετώπισης της βίαιης συμπεριφοράς, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, η οποία εντείνεται σε περιόδους κρίσης, αστάθειας και 
οικονικού στρες. 
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1.7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ- ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ “7 ARTS IN PROFESSIONAL AND 
PERSONAL DEVELOPMENT” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ART 

 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα, Παιδαγωγός Ερευνήτρια 

 
Η εισήγηση αφορά την παρουσίαση έρευνας βασισμένης στην Τέχνη (Art Based 

Reasearch), η οποία πραγματοποιήθηκε σε ομάδα εκπαιδευτικών και στοχεύει στο να 
αναζητήσει κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στον προσωπικό και τον επαγγελματικό ρόλο του 
εκπαιδευτικού και να ερευνήσει το πώς και εάν αυτά τα χαρακτηριστικά, βρίσκονται μεταξύ 
τους σε μια σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διεργασίας. 

Χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος της έρευνας εμπεριέχονται αφηγήσεις και 
προσωπικές αναζητήσεις των εκπαιδευτικών σχετικές με το υπό έρευνα θέμα μέσα από μια 
διαδικασία, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η πειραματική μέθοδος 
προσωπικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών με τον τίτλο: “7 αrts in Personal and Professional 
Development (7 arts in P.P.D) η οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην συγκεκριμένη 
ομάδα εκπαιδευτικών με στόχο την αναζήτηση απαντήσεων στο αν μια μέθοδος προσωπικής 
ανάπτυξης με βάση τις Τέχνες, μπορεί να ωθήσει τον εκπαιδευτικό σε μετασχηματισμό 
οπτικής μέσα από την προσωπική αναζήτηση και την κριτική συνειδητοποίηση του ρόλου 
του, στα πλαίσια της Κριτικής Παιδαγωγικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ "Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών" του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
 

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ανδρούση Φωτεινή, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης των εργαζομένων στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την 
απόδοση μίας επιχείρησης. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων της 
πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα ποσοτικής προσέγγισης, με δείγμα 100 εργαζομένων 
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της εταιρείας ενδυμάτων Benetton στην Αττική, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα 
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Οι ερωτώμενοι, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο δομημένο 
με κλειστού τύπου ερωτήσεις της πεντάβαθμης κλίμακας Likert, προέβησαν σε αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αυτού και αποτύπωσαν την επίδρασή του στην 
απόδοση και λειτουργία της επιχείρησης. Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS 20.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων είχε 
σημαντική θετική επίδραση στις δεξιότητες των εργαζομένων και στα αποτελέσματα της 
επιχείρησης. Ένα καλά σχεδιασμένο και στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού, που βοηθά τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 
συμπεριφορές, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
παραγωγικότητας και της απόδοσης μίας επιχείρησης και να αποτελέσει έτσι πηγή 
πολύτιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτότυπης έρευνας, 
που είναι η μοναδική σε εγχώριο επίπεδο που επικεντρώνει στον συγκεκριμένο 
επιχειρηματικό τομέα, μπορούν να ληφθούν υπόψη από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και τους επιχειρηματίες όλων των 
παραγωγικών κλάδων που απασχολούν εργατικό δυναμικό για την επαύξηση της 
αποδοτικότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 
 

Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Μέλος του 
Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.  

 
Η έννοια της Δευτερογενούς Μετατραυματικής Ανάπτυξης (Vicarious Posttraumatic 

Growth), της προσωπικής, κοινωνικής και πνευματικής θετικής αλλαγής που παρατηρείται 
μετά την δευτερογενή έκθεση στις τραυματικές εμπειρίες ζωής άλλων ανθρώπων, έχει 
προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών. Όλο και περισσότερες 
μελέτες εξετάζουν τις θετικές αλλαγές που είναι πιθανό να προκύψουν στην ψυχική υγεία 
των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας από την έκθεσή τους στα τραυματικά 
βιώματα των ασθενών τους. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η κατανόηση του 
φαινομένου της Δευτερογενούς Μετατραυματικής Ανάπτυξης και η παρουσίαση πρακτικών 
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για την προώθησή της σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας την περίοδο της 
πανδημίας του COVID-19. 

Μέσα από αυτή την εργασία θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα παρέμβασης για την 
επίτευξη της δευτερογενούς μετατραυματικής ανάπτυξης, βασισμένα στην ψυχική 
ανθεκτικότητα και στην ενσυνειδητότητα, όπως εντοπίστηκαν από τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Η δευτερογενής μετατραυματική ανάπτυξη ενώ μπορεί να προκύψει από το δευτερογενές 
τραυματικό στρες, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ευημερία των ατόμων. Η 
αντιμετώπιση κάθε τραύματος, ως πρόκληση και όχι ως απειλή, καθώς και η αξιοποίηση 
τεχνικών ενδυνάμωσης βασισμένων στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην ενσυνειδητότητα 
θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προσωπική, κοινωνική και 
πνευματική ανάπτυξή των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που εκτίθενται 
καθημερινά στις τραυματικές εμπειρίες των ασθενών τους. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Στεργίου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.02.50 
 
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα προγράμματα e-learning, τα οποία κυριαρχούν στον 

εκπαιδευτικό τομέα με στόχο την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορους 
τομείς τους οποίους επιλέγουν οι συμμετέχοντες.  

 Ο σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να διερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Άσσου – Λεχαίου του Νομού 
Κορινθίας επιλέγουν προγράμματα e-learning. Επιπροσθέτως, αναδεικνύει τα αποτελέσματα 
της έρευνας που διεξήχθη διερευνώντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο φύλο των 
εκπαιδευτικών και την επιλογή ενός τέτοιου προγράμματος, καθώς και να παρουσιάσει τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για την απροθυμία ή απόρριψη ενός e-learning προγράμματος.  

 Το δείγμα το δείγμα αποτελείται από είκοσι ( 20) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου Άσσου – Λεχαίου κατά 
τη σχολική χρονιά 2020-2021. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Σαραντάκης Ιωάννης, Πολιτικός Επιστήμων και Ιστορικός 
 
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και το 

δημόσιο χρέος. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες, επηρεάζει την οικονομική 
πολιτική που ασκεί κάθε κράτος, το οποίο θέτει στόχους για να μπορέσει να «επιβιώσει». Σε 
θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το αν επηρεάζει το δημόσιο χρέος 
την οικονομική ανάπτυξη. Ομοφωνία δεν υπάρχει σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζει το 
χρέος. Αν βασιστούμε στο παράδειγμα της Ελλάδας, αντιλαμβανόμαστε κατά πόσο έχει 
επηρεάσει το δημόσιο χρέος την ανάπτυξη κατά την περίοδο της κρίσης. Διάφοροι ερευνητές 
παραθέτουν μεθοδολογίες και προσπαθούν να εξηγήσουν πότε ένα δημόσιο χρέος μπορεί 
να είναι βιώσιμο. Βέβαια ως προϋπόθεση για να επέλθει η ανάπτυξη είναι οι ποιοτικοί 
θεσμοί του κράτους. Οι θεσμοί είναι ένα σημαντικό εργαλείο της δημοσιονομικής πολιτικής, 
διότι ενώνουν το δημόσιο χρέος με την οικονομική ανάπτυξη. Οι θεσμοί είναι καταλυτικής 
σημασίας γιατί προσφέρουν μια δυναμικότητα σε ένα κράτος, τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. Η σοβαρότητα που εμπνέεται όταν το κράτος λειτουργεί με αίσθημα δικαίου, 
προκαλεί τον σεβασμό στο διεθνές στερέωμα και προσελκύει νέες επενδύσεις. 
Συμπερασματικά η εισήγηση που παραθέτουμε έχει στόχο να κατανοήσουμε την σύνδεση 
ανάμεσα στο δημόσιο χρέος και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει στόχο να 
αντιληφθούμε τι πρέπει να πράξει η Ελλάδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί στο μέλλον. 
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2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων και Ερευνητής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας 

και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενικός 
Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 

Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Κρήτας Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτορας και Field Manager του Εργαστηρίου Δημόσιας 
Πολιτικής και Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής 

Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
 
Αναμφισβήτητα, οι οικονομικές προκλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα βρίσκονταν συνεχώς στο προσκήνιο από το 2008 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ένας 
τομέας που αξίζει περισσότερη προσοχή και ανάλυση είναι η κοινωνική ευπάθεια ή 
κοινωνική ευαλωτότητα. Η εφαρμογή μέτρων λιτότητας κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης οδήγησε σε σημαντικές υποχωρήσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής στην 
Ελλάδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση της οικονομικής ικανότητας και την επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, ο σκοπός 
αυτής της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εστιάσει σε πτυχές των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στην κοινωνική ευπάθεια-ευαλωτότητα στην Ελλάδα από το 2008 έως το 
2020. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε το 
2018 με την τυπική έξοδο από τα μνημόνια, όμως η διατήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων 
στη μεταμνημονιακή εποχή, σε συνδυασμό με την κρίση του νέου κορωνοϊού που 
ακολούθησε, εντείνουν τις πιέσεις προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η μεθοδολογία 
αυτής της μελέτης βασίζεται αρχικά στην ανάλυση των εννοιών της κοινωνικής ευπάθειας-
ευαλωτότητας και στηρίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων σε πεδία, όπως 
αυτά της εισοδηματικής ανισότητας, της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της απασχόλησης, 
τα οποία, σε σημαντικό βαθμό, καθορίζουν το επίπεδο της κοινωνικής ευπάθειας και των 
συνακόλουθων προεκτάσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα ευρήματα 
αναδεικνύουν ότι αυξήθηκε ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανισότητας και των 
ποσοστών φτώχειας, ιδιαίτερα για τους νέους, γεγονός που αυξάνει την κοινωνική ευπάθεια-
ευαλωτότητα και εντείνει την αναγκαιότητα παρέμβασης από το κοινωνικό κράτος. 

 
 

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
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Ακαλέστου Λαμπρινή - Θεοδώρα, Ψυχολόγος, MSc 
 
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εργασιακές σχέσεις αναπτύχθηκαν σε ένα πλαίσιο 

συμφωνίας μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, προκειμένου να μπορούν να εγγυηθούν στους 
εργαζόμενους σταθερή απασχόληση, προστασία των δικαιωμάτων τους και δυνατότητες 
συλλογικής εκπροσώπησης. Περί τα τέλη του 20ου αιώνα, ωστόσο, η διάδοση των νέων 
τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με την ανάδυση των οικονομικών 
καπιταλιστικών κρίσεων σε διεθνές επίπεδο, οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση ενός 
πιο «ευέλικτου» εργατικού δυναμικού, που να μπορεί να ανταποκρίνεται όλο και πιο γρήγορα, 
εύκολα και φθηνά στις αλλαγές. Οι δυναμικές αυτές, με αφορμή την υγειονομική κρίση και την 
οικονομική ύφεση, που βιώνει σήμερα ολόκληρη η υφήλιος, έρχονται για ακόμα μία φορά στο 
προσκήνιο της εργασιακής ζωής, εγείροντας καίρια ερωτήματα για τους ερευνητές των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αναφορικά με τις επιπτώσεις της «ευελιξίας» στην 
ευημερία και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
αναδείξει τον αντίκτυπο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (τηλεργασία, ημι-απασχόληση, 
εκ περιτροπής εργασία, εργασία σε βάρδιες, κ.α) στην ψυχική υγεία των εργαζομένων 
διαμέσου της μεθόδου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σύγχρονων ποιοτικών και ποσοτικών 
δεδομένων. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν, ότι η εντατικοποίηση και 
η αβεβαιότητα ως βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του νέου εργασιακού τοπίου στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, δύνανται να συσχετιστούν με την επιδείνωση τόσο της 
ψυχικής υγείας (αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές, λήψη ψυχοτρόπων ουσιών και 
φαρμάκων) όσο και της σωματικής υγείας των εργαζομένων (στεφανιαία νόσος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, μυοσκελετικοί πόνοι). Μελλοντικοί ερευνητές παροτρύνονται να 
εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στον αντίκτυπο της ευελιξίας στην ψυχική υγεία των 
εργαζομένων, που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της οργανωτικής ιεραρχίας, οι οποίοι συχνά 
προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες με τη σειρά τους 
συνδέονται με φτωχότερη υγεία και που συνήθως είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο 
από την οργανωτική ή την εργασιακή αναδιάρθρωση. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 
 

Θεολογίδου Γιώτα, ΜSc Κοινωνική Λειτουργός, MA Θεατρολόγος 
 
Στην παρούσα ποιοτική κοινωνική έρευνα γίνεται ιστορική ανασκόπηση της οικονομικής 

κρίσης που πλήττει την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Αναφέρεται στις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες αυτής και εστιάζει στις συνέπειές της στην ψυχική υγεία.  

Ο αριθμός των μελετών στο θέμα στην Ελλάδα και διεθνώς είναι περιορισμένος. Η 
παρούσα έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει τις διαφορετικές όψεις του ευαίσθητου 
ζητήματος των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στους ψυχικά πάσχοντες. Οι ερευνητικοί 
άξονες εστιάζουν στη διερεύνηση και παρουσίαση των προσωπικών βιωμάτων μιας 46 
χρονης γυναίκας με κατάθλιψη.  
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Η παραγωγή των δεδομένων έγινε με ημιδομημένη συνέντευξη, η ανάλυση των ποιοτικών 
δεδομένων προσεγγίζεται μέσω της θεματικής ανάλυσης, στην κωδικοποίηση ακολουθείται 
η παραγωγική διαδικασία. Υιοθετείται η ουσιολογική/ρεαλιστική οπτική προκειμένου να 
αποκτήσουμε πρόσβαση στο πως κατανοεί, βιώνει και διαχειρίζεται το ερευνητικό 
υποκείμενο την οικονομική κρίση.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για το ερευνητικό υποκείμενο ο όρος οικονομική κρίση 
ταυτίζεται με τις έννοιες ανέχεια, ανεργία, κατάθλιψη. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε 
αυτήν σχετίζεται με την διαφθορά των πολιτικών προσώπων. Οι συνέπειες που βιώνει είναι 
οικονομικές και ψυχολογικές με την αύξηση του άγχους που την οδήγησε σε καταχρήσεις 
(κάπνισμα και αλκοόλ) και σε δύο απόπειρες αυτοκτονίας. Συνέπειες υπάρχουν και στις 
διαπροσωπικές της σχέσεις (απομόνωση) αλλά εντοπίζει αλλαγές και στις συμπεριφορές του 
κοινωνικού συνόλου αναφερόμενη στις απεργίες και διαδηλώσεις των πολιτών. 
Διαχειρίζεται την οικονομική ανέχεια με τα επιδόματα που λαμβάνει (αναπηρίας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης). Ενώ η πρόταση διεξόδου από την κρίση είναι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και η επιστροφή στη δραχμή.  

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του ατόμου είναι ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο που απαιτεί σχολαστική διερεύνηση των μηχανισμών που την απαρτίζουν. 
Δεδομένης της υποκειμενικότητας των απαντήσεων του ερευνητικού υποκειμένου, τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφυλάξεις και δεν είναι 
δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα των ψυχικά 
πασχόντων. 

 
 
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Παπαχρήστου Ευαγγελή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60-Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 
Νικολακάκη Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 
Η παρούσα έρευνα μελετά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας όσον αφορά στις αγοραστικές τους επιθυμίες αλλά και στις στάσεις των γονέων τους 
όσον αφορά την διαχείριση των απαιτήσεων των παιδιών τους. Μας ενδιαφέρουν οι 
καταναλωτικές πιέσεις που δέχεται η οικογένεια στην Ελλάδα εν καιρώ οικονομικής κρίσης 
και εργασιακής επισφάλειας, συνθήκες που καθιστούν την παιδική ηλικία και την 
γονεϊκότητα ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες στις πρακτικές του marketing. Ενδεικτικά 
ερευνητικά ζητήματα αποτελούν: η επιρροή των διαφημίσεων, οι καταναλωτικές επιθυμίες 
των νηπίων, οι στρατηγικές που ακολουθούν για να πείσουν τους γονείς τους, το πώς 
ανταπεξέρχεται οικονομικά η κάθε οικογένεια σε σχέση με τις απαιτήσεις των παιδιών της 
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στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, καθώς και οι συνέπειες των πιέσεων του marketing στις 
ενδοοικογενειακές σχέσεις, την ταυτότητα και την ψυχολογία γονέων και παιδιών. Η έρευνα 
διενεργήθηκε πανελλαδικά, με γραπτό ερωτηματολόγιο και με διαστρωμάτωση ανά περιοχή. 

Βασισμένη σε βιβλιογραφικά δεδομένα, η εργασία αυτή εστιάζει στην οικοδόμηση της 
παιδικής ηλικίας και της γονεϊκότητας στην Ελλάδα. Η έρευνα διαπιστώνει ότι ο 
νεοφιλελευθερισμός διαμορφώνει μια ρητορική της ατομικής ευθύνης, που εντείνετε σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου γονείς και παιδιά κατηγορούνται για τις ¨ανεπάρκειες¨ 
τους, βιώνοντας αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός, άγχος και ανασφάλεια. Επιπρόσθετα, 
οι τεχνολογίες του marketing εμπορευματοποιούν την παιδική ηλικία πιέζοντας για όλο και 
περισσότερη κατανάλωση προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Έτσι, τα παιδιά και 
οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα των ασθενών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, εκτίθενται 
περαιτέρω στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συμπερασματικά, η εργασία 
καταλήγει ότι η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την κουλτούρα της κατανάλωσης, 
εμποδίζει τα παιδιά από την βίωση μιας καλής παιδικής ηλικίας, ενώ υπονομεύει την 
ευημερία των γονέων μεμονωμένα αλλά και της οικογένειας συνολικά. 
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2.2. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ή 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

 
Μανάφη Γεωργία, Υπ.Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Salzburg  
Πανταζής Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Στην εποχή της νεωτερικότητας, αυτό που ζητείται από τα άτομα και κυρίως από τους 

νέους, είναι να βρίσκονται σε μία διαρκή κινητικότητα αναφορικά με την επαγγελματική τους 
εξέλιξη. Η κινητικότητα αυτή, ωστόσο, δεν είναι γραμμική, δεν έχει συνέχεια ούτε είναι 
ανοδική, καθώς βασίζεται σε μια διαρκή μεταπήδηση από αντικείμενο σε αντικείμενο ή από 
πρότζεκτ σε πρότζεκτ προϋποθέτοντας συχνά μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα ανεργίας 
ανάμεσα στις διάφορες φάσεις απασχόλησης. Το δημοφιλές σύνθημα της ευελιξίας, δεν 
είναι παρά μια ελαστικοποίηση των όρων εργασίας που ενέχει την εκμετάλλευση και την 
επισφάλεια: Ο διαρκής κίνδυνος να βρεθεί κανείς εκτός εργασίας ή να υποβαθμιστεί 
εργασιακά και κοινωνικά, η συνεχής αίσθηση ότι η εργασία δεν λειτουργεί με τρόπο που να 
βοηθά το άτομο να αυτοπραγματώνεται ενισχύοντας την ταυτότητά του (εξαιτίας της 
ετεροαπασχόλησης ή της υποαπασχόλησης), η αδυναμία προγραμματισμού της ζωής, το 
διαρκές αίσθημα αναλωσιμότητας, περιττότητας και αχρηστίας που συντρίβει την ψυχολογία 
και επηρεάζει με βάναυσο τρόπο την καθημερινότητα των νέων, όλα αυτά σκιαγραφούν σε 
αδρές γραμμές την ευαλωτότητα και την επισφαλή ζωή ως απότοκο της εργασιακής 
επισφάλειας. Στην εργασία μας αυτή θα προσεγγίσουμε την έννοια της επισφάλειας σε 
θεωρητικό επίπεδο αλλά κυρίως στη βάση της εμπειρικής μας έρευνας. Η εμπειρική έρευνα 
εστίασε σε υποκείμενα που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια από τη θέση του 
επαγγελματία εκπονητή φοιτητικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να 
ρίξουμε φως στο πώς αυτοί αντιμετωπίζουν άλλες επισφαλείς κοινωνικές ομάδες 
(μετανάστες/πρόστφυγες & άνεργους νέους), θέλοντας να διερευνήσουμε αν η εμπειρία της 
επισφάλειας δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη αλληλεγγύης ή, αντιθέτως, αν 
οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ωθούν τα άτομα σε “κοινωνικό κανιβαλισμό” και πολιτική 
παθητικότητα. Η έρευνά μας έγινε με τη χρήση της Latent Class Analysis, η οποία δύναται να 
αποκαλύπτει με ακρίβεια διαφοροποιημένες ομαδοποιήσεις του υπό μελέτη πληθυσμού. 
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ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
Νάσιος Γεώργιος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

 
Η οικονομική κρίση και γενικότερα οι περίοδοι ύφεσης της οικονομίας έχουν αρνητικές 

συνέπειες στην απασχόληση, καθώς υποβαθμίζεται το περιεχόμενο της απασχόλησης και 
αυξάνεται η ανεργία, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτόν, τα 
τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση η ενίσχυση της απασχόλησης 
αυτών των ομάδων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με ευέλικτες μορφές, δηλαδή 
με μορφές απασχόλησης που διαφέρουν από την μόνιμη/τυπική σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν και η βασικότερη αιτία που προβάλλεται 
για την πολιτική αυτή αποτελεί η οικονομική κρίση και οι συνιστώσες του ευρύτερου 
περιβάλλοντός της, εντούτοις η υποχρέωση υιοθέτησης ευρωπαϊκών πολιτικών προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η ανάγκη κάλυψης αναγκών 
του δημόσιου τομέα που δε δύναται να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό και η θέσπιση 
προγραμμάτων απασχόλησης ευέλικτων ομάδων στον δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα της 
κοινωνικής πολιτικής ενισχύουν έτι περαιτέρω αυτή την πολιτική. Η εμπειρία από τη μέχρι 
σήμερα θεσμοθέτηση και εφαρμογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον δημόσιο 
τομέα, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, έχει αναδείξει ότι οι 
συνέπειές τους αφορούν εκτός από τις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα και τη 
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την αγορά εργασίας, την κοινωνία και την οικονομία, 
δεδομένου του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας στη συνολική 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ωστόσο, παρά την επικρατούσα άποψη ότι οι ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης είναι επωφελείς, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
έχουν σχετικά διατυπωθεί εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσον αφορά τις επιπτώσεις τους. 
Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εκτίμηση των επιπτώσεων συνολικότερα, ώστε εν 
τέλει να προκύψουν προτάσεις και πολιτικές απασχόλησης στον δημόσιο τομέα που να 
καταστούν τις ευέλικτες αυτές μορφές ωφέλιμες για τους εργαζομένους, την οικονομία και 
την κοινωνία. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ“MUSICPRENEURS” 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 
Δροσουλάκης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 

 
Το πρώτο άρθρο του ιδρυτικού νόμου (1988) των Μουσικών Σχολείων (γυμνασίων και 

λυκείων), περιγράφει ως σκοπό τους, την προετοιμασία και την κατάρτιση των νέων που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής… 

Μέχρι σήμερα η κυρίαρχη κουλτούρα, από τη σχολική βάση έως και τις δομές του 
υπουργείου, αντιλαμβάνεται ως κύριους πυλώνες επαγγελματικής κατεύθυνσης της 
μουσικής το "performing" ή/και το διδάσκειν. Εντούτοις, οι δύο προαναφερόμενες 
κατευθύνσεις, που σχετίζονται µε την τέχνη της μουσικής και την επιστήμη της μουσικής 
αντίστοιχα, αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό (της τάξης του 0,5%) των προτεινόμενων 
επαγγελματικών προοπτικών παγκοσμίως, οι οποίες ανέρχονται σε διακόσιες (!) περίπου και 
καλύπτουν επαγγελματικές ανάγκες, δίχως τις οποίες, η μουσική πράξη με όρους 
επαγγελματικούς, καθίσταται ανύπαρκτη. 

Το νέο οικονομικό-κοινωνικό «περιβάλλον» ζητά εμφατικά από τους νέους 
εισερχόμενους στην αγορά εργασίας να δημιουργήσουν την δική τους θέση εργασίας. 
Διαφαίνεται λοιπόν ότι η «επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής» απαιτεί τη γνώση του 
επιχειρείν. 

Τελικά, πόσο σήμερα οι μαθητές των σχολείων προτρέπονται να ασχοληθούν με την 
επιχειρηματικότητα και τι επιχειρηματικές δεξιότητες αποκτούν από την εκπαίδευσή τους; 

Η παρούσα εισήγηση προτείνει την έναρξη της επιχειρηματικής κουλτούρας, μέσα από 
ένα πειραματικό μοντέλο εφαρμογής στα μουσικά σχολεία αξιοποιώντας σαν σημαντικά 
«εργαλεία» την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «enterprise+ 
Innovative Potential Meets Experience» και το υπάρχον θεσμικό-νομικό πλαίσιο. Επιπλέον 
σκοπεύει να δημιουργήσει συνθήκες συζήτησης γύρω από την επανεκκίνηση των μουσικών 
σχολείων μέσα από εκπαιδευτικές καινοτομίες όπως η επιχειρηματικότητα, οι οποίες θα 
υλοποιούνται παράλληλα με τις άλλες θεσμοθετημένες δραστηριότητες και τα Α.Π.Σ. 
Εκτιμούμε πως η βασική σπουδή και γνώση στην επιχειρηματικότητα, θα ανοίξει ορίζοντες, 
θα πυροδοτήσει την έμπνευση, θα ορίσει στόχους, θα υποδείξει προοπτικές σταδιοδρομίας 
και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας! Μαζί με τα παραπάνω, τα Μουσικά Γυμνάσια θα 
γίνουν «πρωτοπόρα»! 
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2.3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Καραβασίλης Ιωάννης, Dr. - Επιστημονικός Συνεργάτης ΔιΠαΕ & ΕΑΠ - Διευθυντής 

Εκπαίδευσης 
Καραγεωργοπούλου Αγγελική, M.Ed. - Μαθηματικός  
Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου 

 
Η μακρόχρονη ιστορία του συστήματος επιθεώρησης συνδέθηκε με έντονη κριτική κατά 

της ελεγκτικής, αυταρχικής δομής εξουσίας την οποία παρήγαγε. Ταυτόχρονα η μη ύπαρξη 
Αξιολόγησης την περίοδο 1982-2020 συνδέθηκε με μια κλιμακούμενη κριτική που θα 
αναπτυχθεί την ίδια περίοδο, τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όσο και στα μέσα ενημέρωσης, η 
οποία ταυτίζει την έλλειψη Αξιολόγησης με την αποδιοργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, την έλλειψη κινήτρων βελτίωσης και τελικά την πτώση του επιπέδου σπουδών. 

Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια ανακίνηση του θέματος της Αξιολόγησης αποτέλεσε μια 
τεχνική άσκηση πίεσης στο παίγνιο των εξουσιών είτε για να περιοριστούν οι διεκδικητικές 
δράσεις των συνδικάτων είτε και αντίστροφα, για να ενισχυθεί η εσωτερική διεκδικητική 
δύναμή τους.  

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δημόσιου τομέα ως κεντρική 
επιδίωξη της χώρας στις παρούσες συνθήκες οικονομικής ασφυξίας δε θα μπορούσε να 
αφήσει ανέγγιχτη τη Δημόσια εκπαίδευση και να διατηρήσει την κατάσταση στην οποία, 
αφενός μεν ψηφίζονται νόμοι για την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, αφετέρου δε ποτέ δεν 
εφαρμόζονται. 

Ο διπολισμός του σχήματος ενίσχυση κεντρικής εξουσίας ή ενίσχυση των εξουσιών της 
σχολικής κοινότητας, απεικονίζει σε ένα βαθμό την ένταση της διαμάχης. Άλλοι παράγοντες 
επίσης, όπως η ιστορική φόρτιση του θέματος, οι αντιθέσεις εξαιτίας της χαμηλής 
μισθολογικής κατάστασης των εκπαιδευτικών, οι διαφωνίες σε παρεμφερείς εκπαιδευτικές 
ρυθμίσεις, πρόσθεσαν επιπλέον στοιχεία έντασης στην αξιολογική διαμάχη. 

Η αναζήτηση, η συζήτηση και η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην απόφαση 
υιοθέτησης του περιεχομένου, της έκτασης, του είδους και της μορφής Αξιολόγησης - 
ιδιαίτερα μετά την σαραντάχρονη απουσία της – αναμένεται να ταλανίσει το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας. 
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ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Ζαπονάκη Ιωάννα, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικής Eπιστήμης και Ιστορίας - 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Η παρούσα ακαδημαϊκή εργασία πραγματεύεται το θέμα του Εξευρωπαϊσμού και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τους πολλαπλούς ρόλους της λειτουργίας της και 
παράλληλα τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είτε θετικές είτε αρνητικές τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η επιλογή θεματικής υπαγορεύτηκε από την ανάγκη 
μίας βαθύτερης έρευνας στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παραμέτρων της, για να 
καταδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο. Όσον 
αφορά τη δομή του εν λόγω πονήματος, μετά τη συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ιστορικής διαδρομής της, καθώς και του όρου του 
Εξευρωπαϊσμού παρουσιάζονται αναλυτικά με τη μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης τρεις 
βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν κάποιες μελέτες, απόψεις και 
προβληματισμούς ακαδημαϊκών. Η πρώτη βιβλιογραφική επισκόπηση πραγματεύεται το 
κατά πόσο έχει ενσωματωθεί ο Εξευρωπαϊσμός στην ελληνική κουλτούρα καθώς και από 
ποιους παράγοντες επηρεάζεται. Η δεύτερη αναλύει τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης σε εθνικό επίπεδο και την ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να λαμβάνουν 
αποφάσεις με βάση τις προτεραιότητες του τόπου, και η τρίτη περιγράφει την επίδραση των 
υποεθνικών δρώντων στις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί η εκτενής 
παρουσίαση τριών ερευνών σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Οι πληροφορίες της πρώτης 
έρευνας επικεντρώνονται σε προτάσεις για βελτίωση, με στόχο μία καλύτερη Ευρώπη, στη 
θέση που κατέχει η Ελλάδα σε αυτή, αλλά και τι θα έπρεπε να διεκδικήσει περαιτέρω, ενώ οι 
υπόλοιπες δύο αποδεικνύουν τη στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και στους λόγους που υιοθετούν αυτή τη στάση. 
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2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 

 
Ζερβάκη Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Η εισήγηση πραγματεύεται την γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα που 

λαμβάνει χώρα στο αστικό ιστό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζω το ζήτημα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεταναστριών, μέσα από το εθνογραφικό παράδειγμα 
της ίδρυσης και λειτουργίας μικρών μαγαζιών, που οι ιδιοκτήτριες τους είναι μετανάστριες 
και εδρεύουν στις γειτονιές του κέντρου της πρωτεύουσας. Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να 
αναδείξει την έμφυλη διάσταση του φαινομένου της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας. 
Ειδικότερα επιδιώκεται η μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας των μεταναστριών, 
πρώτον ως μέσο για την οικονομική τους ανεξαρτησία και δεύτερον ως ένας τρόπος 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επιπλέον ενδιαφέρομαι να μελετήσω τα κίνητρα που οδηγούν τις 
μετανάστριες στην Ελλάδα να τολμήσουν και να ενταχθούν στον επιχειρηματικό τομέα και 
επιπλέον τους λόγους που τις οδήγησε στην επιλογή της αυτοαπασχόλησης ή της 
επιχειρηματικότητας έναντι της μισθωτής εργασίας.  

Επίσης στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσω το προφίλ των μεταναστριών που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους μαγαζί στην χώρα υποδοχής τους καθώς και τους πόρους που 
διαθέτουν, είτε σε ανθρώπινο είτε σε χρηματικό κεφάλαιο. Οι πολλαπλές και 
μεταβαλλόμενες μορφές της μετανάστριας εργάτριας που αποφασίζει να μπει στην 
αυτοαπασχόληση και στην επιχειρηματικότητα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα τόσο για 
τους τρόπους που προσεγγίζουμε το μεταναστευτικό φαινόμενο και κατανοούμε τα αίτια και 
τις συνέπειες της μετανάστευσης, όσο και για τις προσπάθειες συγκρότησης έμφυλων 
προσεγγίσεων.Τα παραπάνω ερωτήματα διαμορφώνουν ένα σύνθετο πεδίο όπου 
αναδεικνύονται σημαντικές όψεις των σύγχρονων μεταναστευτικών φαινομένων στη 
διερεύνηση των οποίων είναι αναγκαία μια οπτική του φύλου. Επιλέγω την ποιοτική 
μεθοδολογία καθώς μέσω αυτής είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή η πολυπλοκότητα της 
αλληλεπίδρασης θεμάτων όπως η μετανάστευση, η αυτο-απασχόληση, η 
επιχειρηματικότητα και το φύλο.Σημείο εκκίνησης λοιπόν για μια τέτοια οπτική αποτελούν 
τα παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία. Πρώτον η διεξαγωγή 4 ημι-δομημένων συνεντεύξεων 
με μετανάστριες από την Αφρική, οι οποίες εργάζονται στην περιοχή της Κυψέλης και 
δεύτερον, η έρευνα πεδίου μέσα από επιτόπιες καταγραφές και παρατηρήσεις της 
οικονομικής δραστηριότητας. 
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Ο ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ –  
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Ιωσηφιδης Ιωαννης, MSc Εκπαιδευτικός – Κοινωνικός Λειτουργός – Κοινωνιολόγος – 

Υποψήφιος Διδάκτορας 
 
Κατά την παρουσίαση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος, τα Μ.Μ.Ε. 

εστιάζουν περισσότερο στην αφήγηση «παρανομίας» και «ελέγχου». Επίσης, ο μιντιακός 
λόγος συχνά προωθεί με κυριαρχικό τρόπο τις εθνικές αφηγήσεις περί μετανάστευσης και 
επικεντρώνεται στις πολιτισμικές διαφορές και τη διατάραξη της ασφάλειας, 
φυσικοποιώντας και νομιμοποιώντας κοινωνικές αντιφάσεις. Η μετανάστευση 
αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα, απειλή για τη δημόσια υγεία και οι σχέσεις γηγενών και 
μεταναστών περιγράφονται, πολλές φορές, με όρους αδιέξοδης σύγκρουσης. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας ο τύπος μπορεί να επιτελέσει κομβικό ρόλο στην 
«ανάγνωση» της κοινωνικής πραγματικότητας στη σύγχρονη μεταναστευτική κοινωνία.  

Η ειρηνευτική δημοσιογραφία (J. Galtung, W, Kempf) εξετάζει κριτικά τόσο τον ρόλο των 
μέσων ενημέρωσης όσο και τους επαγγελματικούς και ηθικούς κανόνες της δημοσιογραφίας. 
Μέσω αυτής μπορεί να προωθηθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού των κοινωνικών θεσμών 
και να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για αιτιολογημένες συζητήσεις που θα καταστήσουν 
δυνατή τη σταδιακή εγκατάλειψη της βίας (άμεσης ή έμμεσης) ως το κυρίαρχο μέσο 
διεξαγωγής συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων σε φυσικό, πολιτικό, κοινωνικό ή ιδεολογικό 
επίπεδο.  

Στόχος της εισήγησης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης της ειρηνευτικής 
δημοσιογραφίας στη θεματοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος εστιάζοντας στα 
παρακάτω ερωτήματα:  

 • Με ποιο τρόπο μπορεί η υιοθέτηση βασικών αρχών της ειρηνευτικής δημοσιογραφίας 
να συμβάλει στην μετάδοση μίας κουλτούρας εποικοδομητικής διαχείρισης συγκρούσεων; 

 • Πόσο αποδεκτή γίνεται η εποικοδομητική παρουσίαση του μεταναστευτικού από τους 
αναγνώστες του μιντιακού λόγου; 

 
 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BRAIN DRAIN ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 
Μαρκάκη Ειρήνη, Δρ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, MA.Ed., 

Εκπαιδευτικός ΠΕ78 
 
Το φαινόμενο του Brain drain («Διαρροής εγκεφάλων») συνιστά ένα από τα πιο 

«επίπονα» και μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει την τελευταία δεκαετία (2009-2019) 
το νησί της Κρήτης. Μέσω της διεξαγωγής κοινωνικο-επιστημονικής έρευνας που 
διενεργήθηκε σε Κρήτες Επιστήμονες, αποφοίτους Α.Ε.Ι. ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι 
ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, 
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αναδείχθηκαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα πορίσματα. Στην εισήγηση θα πραγματοποιηθεί 
εκτενής αναφορά στους λόγους και στις αιτίες μετανάστευσης των Κρητών Επιστημόνων 
προς το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν αναλυθεί με βάση το φύλο, το επάγγελμα, τη χώρας και 
το έτος μετανάστευσής τους. Επίσης, δια της χρήσης της μεθόδου Δέλτα (Delta-method), 
κατέστη δυνατή η πρόβλεψη της επιστροφής τους πίσω στην Κρήτη σε συγκεκριμένα 
ποσοστά, μέσω της οικοδόμησης ενός μοντέλου Πρόβλεψης της επιστροφής με όνομα 
«Repatriation» το οποίο ήταν βασιζόμενο στα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, δια της 
χρήσης της Ordinal Logistic Regression διαδικασίας. Επίσης, η εν λόγω έρευνα οδήγησε στη 
συγκρότηση του κοινωνικού προφίλ του Έλληνα Κρητικού απόδημου Επιστήμονα, το οποίο 
«σκιαγραφήθηκε» μέσω των ερωτήσεων που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο της 
έρευνας. Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους, να θέσουν οι ίδιοι/ες τις 
προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Οι συνεισφορές της προκείμενης έρευνας στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα ήταν οι εξής: συνέβαλε στο να καταδειχθούν, με επιστημονική 
ακρίβεια, οι λόγοι/αιτίες φυγής των Κρητών Επιστημόνων από την Κρήτη προς το εξωτερικό, 
αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος προορισμός που επιλέγουν προκειμένου να 
μεταναστεύσουν, γνωστοποιήθηκαν οι δικές τους προτάσεις/ιδέες για την επίλυση του εν 
λόγω φαινομένου που μαστίζει την Κρήτη και επιπλέον, αποτυπώθηκαν οι απόψεις τους για 
τη λειτουργία του ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω 
μίας συνολικής αξιολόγησης/αποτίμησης την οποία πραγματοποίησαν. Η συγκεκριμένη 
έρευνα, αποτελεί το έναυσμα ώστε και άλλοι ερευνητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
διερευνήσουν το εν λόγω φαινόμενο σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, να 
ακολουθήσουν μία παρεμφερή μεθοδολογία έρευνας. 

 
 
 

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Μαρκάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, MA.Ed., PhD 

Ρογδάκης Αντώνιος, M.D., PhDc  
 
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής, η διεξαγωγή επιστημονικής 

έρευνας με φορέα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανέδειξε τους κυριότερους λόγους και τις αιτίες 
για τη μαζική φυγή των Ιατρών με καταγωγή από την Κρήτη προς το εξωτερικό, κατά την 
περίοδο που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα (έτος αναφοράς 2009). Μέσω της εν 
λόγω έρευνας, κατέστη δυνατή η εκτενής καταγραφή των λόγων για τους οποίους οι 
απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων του τμήματος της Ιατρικής αποφάσισαν να 
μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Στην παρούσα Εισήγηση θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι 
αιτίες/λόγοι της μετανάστευσης, το έτος μετανάστευσης, η χώρα μετανάστευσης καθώς και 
η πρόθεση επιστροφής του δείγματος πίσω στην Ελλάδα ξεχωριστά ανά επαγγελματικό 
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κλάδο, χώρα και φύλο. Η μέθοδος δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν η επιλεκτική 
δειγματοληψία λόγω των περιορισμών (quotas) οι οποίοι είχαν τεθεί εξαρχής προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί ο προαναφερόμενος ερευνητικός σκοπός. Ως ερευνητικό εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 
τύπου, τόσο για την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας όσο και της ποιοτικής. Η εξειδικευμένη 
στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την 
έρευνα, οδήγησε σε χρήσιμα φερέγγυα πορίσματα και συμπεράσματα, καθώς τηρήθηκαν 
αυστηρά οι κανόνες ηθικής δεοντολογίας και εγκυρότητας που διέπουν την επιστημονική 
έρευνα. 
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2.5. ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ 

 
Μαμάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 
Σκοπός εισήγησής μας είναι να τεκμηριώσει την άποψη ότι ο θεσμός των μαθητικών 

συσσιτίων υπόκειται σε μια διαχρονική εξέλιξη η οποία αποτυπώνει και τις εκάστοτε 
παιδαγωγικές, υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιλογές. Η διαχρονική 
προσέγγιση του θεσμού αυτού διοχετεύει έτσι στη διαλεκτική της σχέσης «εκπαίδευση-
κοινωνική πρόνοια» την έννοια της ιστορικότητας. 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η εισήγησή μας συνιστά έναν μνημονικό τόπο, ένα 
πέταγμα προς το παρελθόν του τόπου μας, που γεωγραφικά προσδιορίζεται στην επαρχία 
Μεραμβέλλου της Κρήτης. Πρόκειται για μια περιοχή με διαφοροποιημένες κοινωνικο-
επαγγελματικές δομές που διάρθρωναν έναν αυτόνομο αλλά και ομοιογενή εσωτερικά 
γεωγραφικό, κοινωνικό και οικονομικό χώρο στον οποίο οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, 
ευαίσθητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, υφίσταντο δυσμενέστερα τις συνέπειες των 
εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Χρησιμοποιώντας την έννοια της ιστορικότητας ως 
βασικού μεθοδολογικού εργαλείου, ο ιστορικός (θεωρητικός και κριτικός) λόγος που 
επιδιώκουμε να εκφράσουμε αφορά την διερεύνηση των συνθηκών και των διαδικασιών με 
τις οποίες συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και ασκήθηκε η πολιτική για τα μαθητικά συσσίτια. 
Τεκμηριώνουμε τα ευρήματά μας με την εκτεταμένη παράθεση του περιεχομένου ενός 
σημαντικού αριθμού πρωτευόντων πηγών που χρονικά εκτείνονται από την περίοδο των 
αρχών της δεκαετίας του 1930 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970. 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
Σασσάνης Σπύρος, Κοινωνιολόγος, msc, med, υποψήφιος διδάκτορας κοινωνιολογίας, 

κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων ΦΑΕΘΩΝ 
 
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

θεσμοθετήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ). 
Σήμερα λειτουργούν 75 Κέντρα Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα 
εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών πρόληψης από εξαρτητικές συμπεριφορές, μοναδικό 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Εφαρμόζουν προγράμματα καθολικής πρόληψης στις τοπικές 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

119 
 

κοινωνίες, επανασυνδέοντας ανθρώπους, συλλογικότητες, φορείς και υπηρεσίες.  
Η περίοδος της οικονομικής κρίσης ανέδειξε καινούριες ανάγκες πρόληψης και 

προσάρμοσε τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε νέα πεδία. Δοκιμάστηκαν οι μέθοδοι και 
τεχνικές και προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η πανδημία όμως λόγω 
covid-19 ανέδειξε έναν νέο προβληματισμό: ποια είναι η νοηματοδότηση της «πρόληψης» 
στην εποχή όπου οι ιατρικές – βιολογικές αντιλήψεις προκρίνουν τη φαρμακευτική πρόληψη; 
Πώς μπορούν να εφαρμοστούν προγράμματα καθολικής πρόληψης από απόσταση; Πώς 
επανασυνδέεις ανθρώπους που έχουν αποσυρθεί από τις κοινωνικές διεργασίες; Ποιος είναι 
τελικά ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης σε ένα μεταβαλλόμενο, γεμάτο νέες συλλογικές 
ανάγκες, περιβάλλον; 
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.  
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Ανδρονίδης Συμεών, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

 
Η περίοδος που διανύουμε, ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού που θα 

αποκαλέσουμε ως μετα-νεωτερικότητα, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκδήλωση και 
την εξέλιξη της πανδημικής κρίσης.  

Θα μπορούσαμε να πούμε, της πανδημικής κρίσης ως απτής κοινωνικής πραγματικότητας 
που εν προκειμένω επηρεάζει τόσο την οργάνωση του κοινωνικού (αλλά και πολιτικού) βίου, 
όσο και ειδικότερα, την ίδια την ζωή, θέτοντας επιτακτικά στο προσκήνιο ζητήματα ατομικής-
δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευαλωτότητας. 

 Η κοινωνική ευαλωτότητα εν ευρεία εννοία, σχετίζεται και με τους τρόπους με τους 
οποίους η πανδημική κρίση και η διαχείριση της μπορούν να επηρεάσουν κατηγορίες που 
αποκτούν το πρόσημο της ευαλωτότητας-επισφάλειας, ιδίως την ποιότητα της ζωής του. 

Έχοντας ως βάση την συγκεκριμένη έννοια, η παρούσα εργασία εστιάζει περαιτέρω στον 
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύοντας να ερευνήσει και να αναδείξει το πως αυτός 
ο θεσμός έτεινε πως την κατεύθυνση αναμέτρησης και αντιμετώπισης, αυτή την φορά στην 
πράξη, της κοινωνικής ευαλωτότητας, συμβάλλοντας στο άνοιγμα της σχετικής συζήτησης. 

Για να το επιτύχουμε αυτό, θέτουμε στο επίκεντρο της έρευνας μας το πρόγραμμα 
‘Βοήθεια στο Σπίτι,’ το οποίο, ενώ προϋπάρχει της εκδήλωσης της πανδημίας, προσλαμβάνει 
εκ νέου επικουρικούς όρους, με άμεσο διακύβευμα το να συνδράμει τις λεγόμενες ευάλωτες 
ομάδες.  

Ειδικότερα, θα μας απασχολήσει ο Δήμος Αθηναίων, διότι ήταν ένας από τους πρώτους 
Δήμους εν Ελλάδι, που έσπευσαν να θέσουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα από τις απαρχές 
της κρίσης, μετεξελίσσοντας το προς την κατεύθυνση του ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus.’  

Θέτουμε προς διερεύνηση τα εξής ερωτήματα που λειτουργούν και ως μεθοδολογική 
βάση: Πως ορίζεται η κοινωνική ευαλωτότητα την εποχή της πανδημίας και ποιους αφορά; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ευαλωτότητας εντός του Δήμου Αθηναίων με βάση τις 
κατευθύνσεις του; Ποια τα χαρακτηριστικά του ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ και πως λειτουργεί; 
Αντιμετωπίζει επαρκώς το πρόγραμμα την κοινωνική ευαλωτότητα εντός Δήμου; Ποια είναι 
τα αποτελέσματα των πολιτικών που αναπτύσσει; 
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Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος 

 
Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημεία αναφοράς για πλυθώρα κοινωνικών, οικονομικών, 

πολιτικών και περιβαλλοντικών πιέσεων, το γεγονός αυτό αποτελεί βασική πρόκληση για τις 
δημόσιες και τοπικές αρχές, οι οποίες καλούνται να συγκεράσουν ενα σύνολο κοινωνικών 
αναγκών, οικονομικών συμφερόντων και πολιτικών συσχετισμών με στόχο την επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πολίτη. Η βιωσιμότητα τόσο σαν διαδικασία όσο 
και σαν στόχος έχει μια πολυεπίπεδη εξάρτηση απο την κοινωνική πραγματικότητα γεγονός 
που την καθιστά εξαιρετικά περίπλοκη ως προς την υλοποίηση της. Οι καθημερινές 
«απειλές» σε επίπεδο βιωσιμότητας είναι πολλαπλές και σε πολλούς τομείς της καθημερινής 
ζωής, το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη συνδυασμένη συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος 
ανθρωπίνων δικτύων, γνώσεων, αισθητήρων και καινοτόμων ιδεών για την προσέγγιση 
οποιασδήποτε λύσης. Σκοπός μας, με την παρούσα εισήγηση, είναι να αναδείξουμε τον ρόλο 
της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση υπό το πρίσμα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και των στόχων που τίθενται, όπως αυτοί αποτυπώνονται μέσα απο την ατζέντα 
2030 του Ο.Η.Ε για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 
 
 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Λιναρδάκη Χριστίνα, Ερευνήτρια, Advanced Media Institute 
 
Η κουλτούρα των φορέων στην αντιμετώπιση των καταστροφών έχει μελετηθεί στη 

σχετική με την κοινωνική ευαλωτότητα βιβλιογραφία. Σε αυτήν, γίνεται λόγος για μια 
ιδιαίτερης μορφής «τύφλωση» που συνυφαίνεται στην κουλτούρα τους και εμποδίζει τους 
φορείς να αντιληφθούν εγκαίρως την κρισιμότητα της κατάστασης, επομένως και να λάβουν 
μέτρα. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Π.Ο.Υ., που καθυστέρησε να ανακηρύξει πανδημία την 
COVID-19, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση της Κίνας, που στην αρχή απέκρυψε την έκταση της 
μόλυνσης στο εσωτερικό της χώρας, είναι θύματα στοιχείων της κουλτούρας τους που τους 
εμπόδισαν να σημάνουν εγκαίρως συναγερμό. 

Στη βιβλιογραφία ωστόσο δεν έχει δοθεί αντίστοιχη έμφαση στους τρόπους με τους 
οποίους η γενικότερη κουλτούρα του πληθυσμού, μέσα από εκφάνσεις της όπως ο 
κινηματογράφος, οι τηλεοπτικές σειρές ή η λογοτεχνία, μπορεί να οδηγήσει κάποιες ομάδες 
σε μια «αντιθετική ανάγνωση» της κατάστασης. Εν προκειμένω, η αντιθετική ανάγνωση 
εκφράστηκε με τους αρνητές της ύπαρξης του κορονοϊού, με τους μη συμμορφούμενους στα 
μέτρα της πολιτείας ή με τους αρνητές των εμβολίων. Εντέλει, ο τρόπος με τον οποίο μια 
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ομάδα του πληθυσμού προσλαμβάνει, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει μια κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, όπως η τρέχουσα πανδημία, μπορεί να αυξήσει την κοινωνική 
ευαλωτότητα της ίδιας απέναντι στην εν λόγω κατάσταση. 

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται αρχικά η διάσταση ανάμεσα στο γεγονός της 
πανδημίας και την πρόσληψή του, μέσα από το επικοινωνιακό μοντέλο του Gerbner. 
Κατόπιν, επιστρατεύονται τα επικοινωνιακά μοντέλα του Newcomb, του Hall, της διφασικής 
ροής και το μυκήλιο, καθώς και η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων για να εξηγηθεί 
πώς ένα βιβλίο, όπως το 1984 του Όργουελ ή η «Αποκάλυψη του Ιωάννη» στην Αγία Γραφή, 
μια ταινία όπως η Maze Runner ή μια τηλεοπτική σειρά όπως η Walking Dead, μπορούν να 
επηρεάσουν το συλλογικό συνειδητό και να συμβάλλουν σε απόψεις, αντιδράσεις και 
στάσεις που συγκροτούν μια σταθερά αντίθετη στην επιστημονική αντιμετώπιση της 
πανδημίας αφήγηση. 

 
 
 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ-  
ΕΝΑ PROJECT ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

 
Ματθαίου Όλγα, Υπ. Διδάκτορας Πανεπ. Θεσαλίας 

 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαδικασίες «διαχείρισης» της 

εβραϊκής κουλτούρας και ιστορίας στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στον ελληνικό χώρο και 
επικεντρώνεται στην ανάδυση της εβραϊκότητας στην δημόσια σφαίρα και στους επίσημους 
θεσμούς του Ελληνικού κράτους.  

Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται το πώς η δημόσια εκπαίδευση συμβάλλει στην 
κατασκευή της σύγχρονης μνήμης στην ελληνική επικράτεια. Δράσεις που ξεκινούν από το 
ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και από ιδιωτικούς φορείς όπως μουσεία και 
οργανισμοί, αλλά και από μεμονωμένους συλλόγους διδασκόντων σε σχολεία και 
εκπαιδευτικούς, αρχίζουν να πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια. Το ΥΠΠΕΠΘ υιοθετεί σχετικές 
πρακτικές για τη δημιουργία διδακτικού υλικού στην ενσωμάτωση του Ολοκαυτώματος στο 
μάθημα της ιστορίας. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιούνται σεμινάρια και ημερίδες για 
εκπαιδευτικούς, όπου πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουν· επίσης πραγματοποιούνται 
σχολικές εκδηλώσεις με θέμα τις ελληνικές εβραϊκές κοινότητες μέσα στο πέρασμα των 
αιώνων. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 
εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με, αυτό που προβάλλεται ως, ετερότητα, μέσα από την 
κατασκευή μιας απεικόνισης αυτού του μακρινού άλλου «εβραίου» που κάποτε αποτελούσε 
ενεργό μέλος της κοινωνίας της δικής μας πλέον περιοχής. Ο σχολικός κόσμος/η κρατική 
εκπαίδευση, με άλλα λόγια, γίνεται κυρίαρχος χώρος παραγωγής της νέας μνήμης και της 
νέας ανάγκης για τη νέα μνήμη.  

Γι’ αυτούς τους λόγους στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ένα Σχέδιο Δράσης (project) 
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για τη μελέτη του Ολοκαυτώματος, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό χώρο, στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και έχοντας ως αφετηρία την Τέχνη. Εξετάζεται ο τρόπος που 
γίνεται η πρόσληψη από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους καθώς και η 
μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να γίνει ουσιαστική και βαθύτερη προσέγγιση της 
ετερότητας και του Ολοκαυτώματος και της σημασίας τους μέσα από το συγκεκριμένο 
πλαίσιο της δομής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων του Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης. 

 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
 

Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
 
Οι Σέρρες είχαν μια πολυτάραχη ιστορία και η τύχη της περιοχής συνδέθηκε άμεσα με τις 

ιστορικές τύχες του ευρύτερου μακεδονικού χώρου. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την 
εκπαίδευση στη Μακεδονία και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των γυναικών στη Σέρρες τον 
19ο αιώνα. Η πρώτη εμφάνιση σχολείων θηλέων στην πόλη των Σερρών καταγράφεται στις 
πηγές ήδη κατά την πρώιμη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης (1800-1830), όταν σχολεία 
θηλέων φέρονται να λειτουργούν σε ελάχιστα και πολύ μεγαλύτερα της πόλης των Σερρών 
αστικά κέντρα. Επιπλέον, στο εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης παρατηρούνται κατά την ίδια 
περίοδο δυο χαρακτηριστικά, μοναδικά για την εκπαίδευση στον ηπειρωτικό χώρο των 
ελληνικών κοινοτήτων: Το πρώτο αφορά στη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων, και το 
δεύτερο στο πρώιμο ενδιαφέρον που αναπτύσσεται στην κοινότητα για την ίδρυση 
συστηματικού αλληλοδιδακτικού σχολείου και για τα κορίτσια. 

Η συστηματική εκπαίδευση των κοριτσιών αρχίζει στην πόλη των Σερρών με καθυστέρηση 
μιας δεκαετίας συγκριτικά με τα αστικά κέντρα. Παρά την καθυστέρηση όμως αυτή 
παρατηρούνται χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να τοποθετούν την πόλη μεταξύ των 
ακμαιότερων εκπαιδευτικών κέντρων αναφορικά με τη γυναικεία εκπαίδευση και της 
προσδίδουν πρωτοποριακή φυσιογνωμία.  

Στο πλαίσιο αυτό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των γυναικών στις Σέρρες 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 

Η νεωτερική διάθεση και ο ριζοσπαστισμός ως πνευματική παράδοση της πόλης έχει να 
καταδείξει κατά τις δυο τελευταίες περιόδους της γυναικείας εκπαίδευσης δύο ακόμη τομές: 
Τη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων και στο επίπεδο των γυμνασιακών σπουδών και την 
ανάθεση της διεύθυνσης του ανώτερου σχολείου θηλέων σε άνδρες διευθυντές. 
Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πρωτοπορία της πόλης αναφορικά με το 
χρόνο εμφάνισης των πρώτων σχολείων θηλέων καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα που 
αποδίδει η κοινότητα των Σερρών και στη γυναικεία εκπαίδευση, στάση που καθαυτή 
αποτελεί ρήξη με τις καθεστηκυίες αντιλήψεις της εποχής, σχετικά με το εύρος/είδος της 
εκπαίδευσης των γυναικών και τον κοινωνικό τους προορισμό. 
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ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ 
(FORMAL) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1899-1913).  

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Χαρωνίτης Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτορας 
 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μια έρευνα η οποία διερευνά και καταγράφει τα 

μουσικοκινητικά παιχνίδια προσχολικής ηλικίας που υπήρχαν στην τυπική (Formal) 
εκπαίδευση, δηλαδή στα νηπιαγωγεία, την περίοδο της Κρητικής πολιτείας (1899-1913) και 
τη σχέση των παιχνιδιών αυτών με τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούνταν από τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας σε μια μορφή άτυπης (Informal) εκπαίδευσης στην καθημερινή 
ζωή την εποχη εκείνη. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη των πηγών που αναφέρονται στην 
ένταξη ή μη των μουσικοκινητικων παιχνιδιών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στην τυπική 
εκπαίδευση και ερμηνεύεται η εισαγωγή ή όχι αυτών μέσα από τη θεωρία της εκλογίκευσης 
(rationalization) όπως την προτείνει ο Weber κ τη χρησιμοποιεί ο Foucault.  

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας η οποία βασίζεται στη μελέτη των πηγών 
δημοσιευμένων καταγραφών παιχνιδιών και τραγουδιών εκείνης της εποχής, των επίσημων 
αρχείων της Κρητικής Πολιτείας, μελετών και άρθρων. Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια 
επιλέχθηκαν με βάση το σύγχρονο ορισμό τους και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
θεματοποιήσεις των παιδικών τραγουδιών και παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται στη 
λαογραφία. Θα παρουσιαστούν, επίσης, τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, τα 
οποία αναπτύχθηκαν από το Michel Foucault και εξειδικεύτηκαν από το Mitchell Dean, για 
να ερευνηθούν οι σχέσεις των αναπαραστάσεων της μουσικής ιδιο-κουλτούρας των παιδιών 
με τις ευρύτερες ιδεολογικές συνιστώσες της εποχής και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική 
και την ιδεολογία της, προσπαθώντας να εξηγήσουμε την εισαγωγή ή όχι των παιχνιδιών 
αυτών στην επίσημη εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας 
τα οποία δείχνουν ότι, ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ασκούσαν πληθώρα 
μουσικοκινητικών παιχνιδιών στην άτυπη εκπαίδευση της εποχής, κανένα από αυτά δεν 
εισήχθη στην τυπική εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά εργαλεία που αναφέραμε, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, πιθανόν, ο κύριος λόγος για τη μη εισαγωγή των 
μουσικοκινητικών παιχνιδιών στην τυπική εκπαίδευση είναι η προσπάθεια της μεταστροφής 
των λεγόμενων ‘συντηρητικών’ στοιχείων της κοινωνίας (των παιδιών και της γυναίκας) προς 
μία κατεύθυνση ‘εκλογίκευσης’. 
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3.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 

 
Kouvatsou Paraskevi, Professor, University of Gudalajara / CULagos 

 
Η κοινωνική ανάπτυξη ορίζεται ως μια διαδικασία συνεχών αλλαγών, οι οποίες 

αποσκοπούν στη ικανοποίηση των βασικών αναγκών κάθε ατόμου, προκειμένου να 
επιτευχθεί γενική κοινωνική ευημερία σε παγκόσμια κλίμακα. Αν και συνηθίζουμε να 
αναφερόμαστε στις οικονομικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές της πτυχές, καθώς και σε 
θέματα υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια βασική της συνιστώσα που συνήθως 
παραγκωνίζεται αφορά τις πολιτισμικές και συμβολικές της διαστάσεις. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε για έννοιες οικουμενικά αποδεκτές, καθώς, στο 
πλαίσιο της διαφορετικότητας, οι κοινωνίες επιδιώκουν να ενισχύουν τις πολιτιστικές τους 
ιδιαιτερότητες, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα και τις αξίες τους με βάση το ιστορικό 
και πολιτισμικό τους υπόβαθρο.  

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την 
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργώντας σημαντική συμβολή σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων σχετικών με την οικονομία, το εμπόριο και τις τουριστικές υπηρεσίες. 
Προκειμένου όμως η ανάπτυξη αυτή να θεωρείται βιώσιμη, η προώθηση των πολιτισμικών 
αγαθών θα πρέπει να συνδιάζεται με τον επαναπροσδιορισμό των τοπικών αξιών και αρχών, 
στο βαθμό που θεωρούνται σχετικές με τις σύγχρονες κοινωνικές κατασκευές και 
αναπαραστάσεις. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών από το Μεξικό, όπου 
αναζωογονείται η κοινωνική συνοχή και το αίσθημα εντοπιότητας, καθώς και κακών 
πρακτικών, όπου η ιδέα της ανάπτυξης εξαντλείται στις οικονoμικές της διαστάσεις με 
αρνητικά αποτελέσματα ως προς τη βιωσιμότητά της. 

 
 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΣΧΕΣΗ 

 
Μώκου Δέσποινα, Φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
Μώκος Ευάγγελος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 
Η θρησκευτική ελευθερία θεωρείται μια ειδική μορφή της ελευθερίας της γνώμης και 

γενικότερα της πνευματικής ελευθερίας. Συνιστά ένα από τα πρώτα ατομικά δικαιώματα του 
ανθρώπου και διεκδικήθηκε στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα. Την περίοδο αυτή που 
διανύουμε το ζήτημα της θρησκείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παγκοσμίως 
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αντιμετωπίζουμε καθημερινά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άπτονται των 
θρησκευτικών πιστεύω, των πεποιθήσεων και γενικά των εκδηλώσεων της εσωτερικής μας 
σκέψης. Γίνεται κατανοητό ότι για να λειτουργήσει εύρυθμα ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να 
προστατευθεί το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και εν γένει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Παγκοσμιοποίηση, είναι η αντίληψη και οργάνωση του κόσμου ως ενιαίου. Ο όρος 
«αντίληψη» αναφέρεται στην πνευματική και συμβολική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, 
ενώ ο όρος «οργάνωση» αναφέρεται στη θεσμική και λειτουργική οργάνωση του κόσμου και 
περιλαμβάνει και την οικονομία. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια σύνθετη αντικειμενική 
εξέλιξη με πνευματική και υλική βάση, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί και επιδίωξη που 
συναρτάται με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή αναγκών, η δε πραγμάτωσή 
της μεθοδεύεται σημειολογικά και υλικά. 

Η εργασία μας επικεντρώνεται στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, την 
προστασία του, τους περιορισμούς του και στην μελλοντική προοπτική του, στον καθορισμό 
της έννοιας της παγκοσμιοποίησης καθώς και τη σχέση αυτών των δύο παραμέτρων. 

Και ειδικότερα:  
• Ποια είναι η σχέση της θρησκευτικής ελευθερίας με την ελευθερία της έκφρασης καθώς 

και η σχέση της με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνίας; 
• Υπάρχουν όρια, περιορισμοί και παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας;  
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας και παγκοσμιοποίησης και είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί η ισότητα, η ελευθερία και η προστασία των εν γένει δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στην παρούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.  

• Είναι έτοιμα τα σύγχρονα κράτη και η κοινωνία των πολιτών για τις μελλοντικές 
προκλήσεις που αφορούν την θρησκευτική ελευθερία, στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό 
παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι; 

 
 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Νικολαϊδου Χάρις, Εκπαιδευτικός/Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 

 
Το φαινόμενο της συνύπαρξης διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμικών ομάδων στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο είναι ιστορικό και διαχρονικό. Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα 
Ευρωπαϊκά κράτη, αποτελούν ιστορικά και διαχρονικά, διαπολιτισμικές και κοινωνικά 
ποικιλόμορφες οντότητες, στις οποίες βρίσκουμε σημαντικά και υπολογίσιμα ποσοστά 
ετεροτήτων. Το φαινόμενο αυτό, ειδικά σήμερα, βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση, καθώς η 
Ευρώπη βιώνει ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό ρεύμα. Όπως γίνεται αντιληπτό, με την 
κυρίαρχη πολιτική προκύπτουν ζητήματα αποκλεισμού, διακρίσεων και ανισοτήτων, ενώ η 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα δεν μπορεί πια να αγνοηθεί ή να αντιμετωπιστεί ως ένα 
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προσωρινό φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή οι διεργασίες που πραγματοποιούνται 
στο σχολείο επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αξίες των νεαρών μαθητών/ριών και κατ’ 
επέκταση τη πορεία τους ως πολίτες, η καλλιέργεια διαπολιτισμικής ικανότητας κρίνεται 
αναγκαία. Το καταλληλότερο σύστημα που ανταποκρίνεται στην πολυπολιτισμικότητα 
θεωρείται το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, αφού ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση 
και την συνεργασία παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Στην παρούσα εργασία 
έμφαση δίνεται στο μάθημα της ιστορίας και συγκεκριμένα στην τοπική ιστορία της 
Θεσσαλονίκης. Μία πόλη, η οποία αποτέλεσε σταυροδρόμι ανατολής και δύσης, όπου 
αναπτύχθηκαν πολλοί πολιτισμοί με διαφορετική μητρική γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα. 
Έτσι καθώς, το αναλυτικό πρόγραμμα δε φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του την παρουσία 
αλλοδαπών μαθητών/ριών στα ελληνικά σχολεία, αλλά ούτε και να προάγει το 
πολυπολιτισμικό παρελθόν του τόπου, είναι σημαντικό να τεθεί στο επίκεντρο η 
πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι οι ενεργά συμμετέχοντες στην 
εκπαίδευση (μαθητές/ριες και εκπαιδευτικοί) να ανιχνεύσουν το ιδιαίτερο φορτίο ιστορικής 
και κοινωνικής μνήμης που εγγράφεται στο περιβάλλον που ζούμε και 
δραστηριοποιούμαστε, προωθώντας παράλληλα τη τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης με 
διαπολιτισμικό όμως πρίσμα, όπου οι δομές, τα συστήματα και οι μεθοδολογίες θα τεθούν 
στην υπηρεσία όλων των παιδιών, με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας προς το διαφορετικό και κυρίως της κριτικής και 
ιστορικής σκέψης. 

 
 
 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Σπυρίδωνος Βερόνικα, Msc LRM ΕΑΠ 
Καρανικόλα Ζωή, ΣΕΠ LRM ΕΑΠ  

Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Msc Διοίκηση Εκπαίδευσης 
 
Η διαγλωσσικότητα αφορά στις επικοινωνιακές πρακτικές που ξεπερνούν τα καθορισμένα 

γλωσσικά συστήματα και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς «τρίτου χώρου» για 
τους δίγλωσσους μαθητές/τριες. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η 
διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών 
στις αντιλήψεις τους για τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και σε 
πρακτικές που χρησιμοποιούν στην τάξη προκειμένου να διδάξουν και να ενθαρρύνουν τους 
δίγλωσσους μαθητές. Ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία και τα δεδομένα συλλέχθηκαν 
μέσω ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, η κατασκευή του οποίου βασίστηκε στην 
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους 154 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού 
πακέτου SPSS 26.0. Το συνολικό Cronbach’s alpha είναι 0,930. Για τις συσχετίσεις των 
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στάσεων και των πρακτικών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκε το μη 
παραμετρικό τεστ Kruskal – Wallis H και ο μετα-έλεγχος Mann – Whitney U καθώς δεν υπήρχε 
κανονική κατανομή των τιμών στις μεταβλητές (Kolmogorov-Smirnov (154>50) (p=0,000).  

Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του δείγματος ως 
προς τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και οι πρακτικές που 
χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία είναι σχετικά μικρή. Η ηλικία των συμμετεχόντων επιδρά 
στις πρακτικές που χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση των μαθητών 
αναφορικά με τη διαγλωσσικότητα. Η επίδραση των σπουδών ή οι γνώσεις που έχουν σε 
θέματα διαγλωσσικότητας επιδρούν θετικά μόνο ως προς τις στάσεις που υιοθετούν σε 
θέματα διαγλωσσικότητας, ενώ ως προς τις πρακτικές δε διαφαίνεται να επιδρούν 
σημαντικά. Τέλος, τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας και το επίπεδο σπουδών επιδρούν θετικά 
στις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και στις πρακτικές που 
χρησιμοποιούν. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν 
λόγω του περιορισμού του δείγματος. Τέλος, διαφαίνεται η ανάγκη της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διαγλωσσικότητας και διδακτικής μεθοδολογίας. 

 
 
 

ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ «ΕΑΥΤΟΥ» ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ»: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ  

«Κ’ΝΑ ΓΚΕΤΖΕΣΟΥ» ΣΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
 

Φιλιππίδου Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α. 
 
Το ερευνητικό πεδίο της εργασίας είναι η περιοχή του Έβρου, η οποία διακατέχεται από 

πολιτισμικό πλουραλισμό, λόγω των πολλών εθνοπολιτισμικών ομάδων που διαβιούν σε 
αυτήν. Η πολυπολιτισμικότητα του Έβρου είχε ως αποτέλεσμα την αποσιώπηση των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού του. Με τον ερχομό της Χούντας η αποσιώπηση 
αυτή μετατράπηκε σε ομογενοποίηση, ως ένδειξη εθνικής συνοχής. Το γεγονός αυτό 
επακολούθησε ο επιπολιτισμός των ομάδων που διέθεταν πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
διαφορετικά από αυτά που επέβαλε η Χούντα. Μία τέτοια επιπολιτισμένη ομάδα είναι και 
οι Αρβανίτες που μετοίκησαν στην περιοχή από το Μέγα Ζαλούφι της τουρκικής σήμερα 
Θράκης. Οι Αρβανίτες του Έβρου, μετά από μια μακρά περίοδο ραγδαίου επιπολιτισμού, 
επιχειρούν, σήμερα, να προβάλουν την ιδιαίτερή τους ταυτότητα, με το χορό να κατέχει 
σημαίνουσα θέση στην προσπάθειά τους αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις 
διαφορετικές εκφάνσεις της χορευτικής πρακτικής των Αρβανιτών του Νέου Χειμωνίου 
Έβρου. Ειδικότερα, με σημείο αναφοράς το χορό «Κ’να γκετζεσού», η εργασία αυτή επιχειρεί 
να διερευνήσει τις τακτικές που ακολουθούν τα άτομα της ομάδας αυτής, προκειμένου να 
διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, ανάλογα με τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους 
«άλλους». Τα δεδομένα συλλέχθησαν μέσω της εθνογραφικής μεθόδου, ενώ για την 
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επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος. Η καταγραφή του χορού «Κ’να 
γκετζεσού» πραγματοποιήθηκε με το σύστημα σημειογραφίας του Laban, ενώ η ανάλυση της 
δομής και μορφής του, βάσει της μορφολογικής μεθόδου. Τέλος, για την ερμηνεία των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το κυβερνητικό μοντέλο του Burke για τον έλεγχο ταυτότητας, 
ιδωμένο υπό τους όρους του πολυπολιτισμικού μοντέλου επιπολιτισμού του Berry. Από την 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι, οι Αρβανίτες του Νέου Χειμωνίου, διαμέσου του 
χορού, γνωστοποιούν τι θέλουν να είναι και αποποιούνται αυτό που δεν θέλουν να είναι. 
Έτσι, επιλέγουν κάθε φορά, και ανάλογα με τις συνθήκες, σε ποια ομάδα επιθυμούν να 
ενταχθούν, καταδεικνύοντας ότι η «κατασκευή» μιας ταυτότητας είναι μία συνεχής 
διαδικασία αυτορρύθμισης. 

 
 
 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
 

Χρήστου Πέτρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ., MSc στην «Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης», Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Ο 20ος αιώνας δημιούργησε νέο παγκόσμιο ρεύμα στην Αρχιτεκτονική. Η κυρίαρχη τάση 

που επικράτησε αναφέρεται στην καινοτόμα τεχνολογική πρόοδο με πειραματικές προτάσεις 
της εποχής. Την περίοδο αυτή το νέο μοντέλο του Μοντερνισμού εφαρμόζεται παντού 
ανεξάρτητα από τα τοπικές πολυπολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Τα πρότυπα της 
διεθνούς πρωτοπορίας του Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα χαρακτηρίζει 
η αφαίρεση και η ομοιομορφία. Συχνά οι πειραματισμοί αυτοί στο όνομα της προόδου και 
του νέου στην Αρχιτεκτονική απορρίπτουν τις ιστορικά διαμορφωμένες καταβολές των 
κοινωνιών.  

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να 
παρουσιαστούν οι απόψεις των πρωτοπόρων διανοητών, όπως: ο Le Corbusier, ο Frank Lloyd 
Wright, ο Mies Van Der Rohe και άλλων, που τροφοδότησαν με νέες ιδέες τον σχεδιασμό του 
χώρου στην Αρχιτεκτονική του 20 αιώνα. 

Κατά τον 20 αιώνα έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις και έκαναν την εμφάνισή τους οι 
νέες πρωτοπόρες ιδέες στους χώρους της Επιστήμης και της Τέχνης. Η θεωρία της 
Σχετικότητας του Einstein άλλαξε καθοριστικά τα δεδομένα και στην Επιστήμη και στην 
Τέχνη. Χώρος και χρόνος έχουν ποια σχέση αλληλεπίδρασης. Ο χρόνος είναι πλέον η βασική 
παράμετρος στην Αρχιτεκτονική του Μοντερνισμού. Η νέα Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα 
δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα μέσα από την εμπειρία του χώρου και του χρόνου και 
επηρεάζει σημαντικά τη συλλογική παγκόσμια συμπεριφορά των κοινωνιών. 

Η παρούσα εργασία στα συμπεράσματά της θα επιχειρήσει να αναδείξει τον ρόλο και την 
καθοριστική σημασία της σχέσης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της γλώσσας της 
παγκοσμιοποίησης στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα με τις πολυπολιτισμικές 
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κοινωνιολογικές ιδιομορφίες μέσα από τις αντιλήψεις των αρχιτεκτόνων του Μοντερνισμού.  
Η εργασία σκοπεύει να συμβάλει στην νέα εννοιολογική ερμηνεία των πρωτοπόρων 

κινημάτων της Αρχιτεκτονικής του 20 αιώνα και στην ανάδειξη της καθοριστικής 
συνεισφοράς της στην εξέλιξη της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. 
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3.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Επιτροπάκη Βούλα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Med Εκπαίδευση Ενηλίκων  
 
Στη σύγχρονη εποχή, o τρόπος που συστήνονται οι συναισθηματικοί και νομικοί δεσμοί 

έχει εμπλουτιστεί και στη Χώρα μας, με τον θεσμό του συμφώνου συμβίωσης δίπλα σε αυτόν 
του γάμου. Παράλληλα, η λύση των νομικών δεσμών τείνει να απλουστεύεται, με τη θέσπιση 
συναινετικής λύσης τους. Ειδικά σε περιόδους κρίσεις, παρατηρείται ότι οι δεσμοί λύονται 
ευκολότερα. Ψυχολογικές πιέσεις ή επιδείνωση οικονομικών καταστάσεων αποδεικνύεται 
ότι σχετίζονται με τη συζυγική ρήξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος τάσσει στα άτομα σειρά από 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για τη λύση της συμβίωσης, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν 
παρενέβαινε άμεσα στη διατήρηση των σχέσεων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η 
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, η οποία βοηθά να ρυθμιστούν όχι μόνο οι σχετικές 
εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά και να στηρίξει τα μέρη εάν αποφασίσουν 
να διατηρήσουν τον δεσμό τους. Πολύ περισσότερο, σε περίπτωση που η σχέση λυθεί, 
ενθαρρύνει σε καλή επικοινωνία, για προστασία του συμφέροντος των τέκνων. Σκοπός, 
λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τον θεσμό της Οικογενειακής 
Διαμεσολάβησης, ως θεσμό που ενισχύει τη διατήρηση επικοινωνιακών σχέσεων και μετά τη 
ρήξη των δεσμών. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του 
νέου θεσμού, οι συνέπειές του στην κοινωνία και οι ανάγκες που καλύπτει για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη προς δημιουργία ισχυρών μελλοντικών σχέσεων. Στη συνέχεια, 
περιγράφονται από την εμπειρία και την έρευνα παραδείγματα τρόπου επίλυσης βασικών 
διαφορών από τη λύση της συμβίωσης και οι διαφορές επίλυσης της νομικής/δικαστικής 
οδού σε σχέση με αυτήν της Διαμεσολάβησης. Με κριτική ανάλυση και σύγκριση 
παραδειγμάτων θα διαφανεί ότι η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της κάθε πλευράς και όχι μόνο οδηγεί σε αποτελεσματική επίλυση αλλά ενθαρρύνει 
και τη μελλοντική συνεργασία, ακόμη δε και διαπαιδαγωγεί, ενισχύοντας τις σύγχρονες 
σχέσεις, συμβάλλοντας στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη, στη στήριξη ευάλωτων και μη 
κοινωνικών ομάδων, και αποτελεί ενδεδειγμένη πρόσφορη λύση ανάπτυξης και πολιτισμού. 
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ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 
Ζαπονάκη Ιωάννα, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Η παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα εστιάζει στις προσεγγίσεις της ελληνικότητας από τους 

Έλληνες διανοούμενους και λογοτέχνες την περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου και 
παράλληλα πραγματεύεται πώς μέσα από τα γεγονότα του ελληνικού Μεσοπολέμου, ιδίως 
από τις στάχτες της Μικρασιατικής Καταστροφής και των αλλεπάλληλων προβλημάτων που 
προέκυψαν, αναδύθηκε μία νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι έχοντας πίστη στις δυνάμεις και 
τον πολιτισμό της Ελλάδας, μέσα από το έργο τους, προσπάθησαν να την κατατάξουν στο 
βάθρο που της αρμόζει τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Μέσα από 
εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τη δεκαετία του 1930, 
δημιουργήθηκε μία ρήξη με το παρελθόν, η οποία συνοδεύτηκε από ποικίλους 
προβληματισμούς και ενασχόληση με καινούρια, πιο σύγχρονα θέματα, που υπαγορεύτηκαν 
από την ιστορία του παρελθόντος και ειδικότερα από κάποια πνευματικά ρεύματα που 
εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, μετά από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τις απώλειες που 
προξένησε. Οι λογοτέχνες, αυτής της περιόδου, κατέβαλαν, κάθε δυνατή προσπάθεια να 
υπερβούν τα στενά ελληνικά όρια και να συμπορευτούν με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
πεζογραφία. Η εργασία αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο 
«Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα 1919-1940» αναφέρονται συνοπτικά κάποια γεγονότα από τα 
τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 1910, περιγράφονται τα γεγονότα της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας και Καταστροφής, καθώς επίσης και εκείνα των περιόδων 1923-1932 και 1932-
1940. Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Η Γενιά του 1930» γίνεται εκτενής αναφορά στους 
λογοτέχνες και διανοούμενους της Γενιάς του ’30 και ταυτόχρονα εντοπίζονται κάποιες 
βασικές διαφοροποιήσεις στο λογοτεχνικό έργο τους, παρουσιάζεται η ανάδυση της έννοιας 
της ελληνικότητας, καθώς επίσης και τα πνευματικά ρεύματα της εποχής που αναπτύχθηκαν 
στην Ευρώπη, ιδίως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΩΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ "ΜΕΣΟΠΟΙΗΣΗΣ" 
 

Πέππα Ματίνα, Διδάκτωρ επικοινωνίας, εκπαιδευτικός 
 
Δεδομένου ότι η ιστορία της δημόσιας σφαίρας είναι επί το πλείστον μια ιστορία 

«μεσοποίησης», εννοώντας ότι με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη των κοινωνιών, η 
δημόσια σφαίρα περνάει σταδιακά από το θεσμό της κοινότητας στον θεσμό των ΜΜΕ, 
συμπεραίνεται ότι τα νέα μέσα αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι διαμόρφωσης 
αλλά και διαχείρισης του συλλογικού. Κατόπιν τούτου, ζητούμενο στην παρούσα έρευνα 
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είναι η κατανόηση και η ερμηνεία ενός συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι 
Twitter, ως μια εναλλακτική πλατφόρμα πολιτικής συζήτησης, ζύμωσης και δράσης. 
Προκειμένου να διερευνηθούν τα ανωτέρω το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα 
χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης, επιχειρώντας να δοθούν απαντήσεις στο κάτωθι 
ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει σχέση μεταξύ της ενασχόλησης των πολιτών με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και του βαθμού συμμετοχής τους σε μορφές συλλογικής και 
κινηματικής δράσης, και αν ναι, πως εξηγείται η σχέση αυτή;» Η έρευνα εντάσσεται στο πεδίο 
των ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε δια μέσω ημι-δομημένων εις βάθος συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η ιστορία της δημόσιας σφαίρας είναι κατά βάση μια 
ιστορία «μεσοποίησης», ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα. 
Η αδιάλειπτη ψηφιοποίηση της επικοινωνίας συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και 
διαδραστικής επικοινωνίας, η οποία με την σειρά της οδηγεί στην αύξηση της συμμετοχής 
και της αυτονομίας των πολιτών, καθώς και στην ενδυνάμωση της πολιτικής ταυτότητας και 
συλλογικής συνείδησης. Στο πεδίο της συλλογικής/κινηματικής δράσης, τα νέα μέσα σήμερα 
αποκτούν ξεκάθαρα εργαλειακό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα λειτουργούν ως εργαλείο 
στρατολόγησης, καθώς και ως ενισχυτές και επιταχυντές συλλογικών δράσεων. Τέλος, τα 
αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι δεν είναι λίγες οι φορές που τα νέα μέσα λειτουργούν ως 
μια εναλλακτική μορφή ψηφιακής δράσης και ανυπακοής. 

 
 
 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΚΑΙ FAKE NEWS 

 
Πρωτονοταρίου Μαρίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Η ενημέρωση μετράει.  
Ο τρόπος που ενημερώνεται μια κοινωνική ομάδα σχετίζεται με το κατά πόσο θα 

μπορέσει να επωφεληθεί από τις πληροφορίες που λαμβάνει, αξιοποιώντας τες για 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων επηρεάζεται τόσο από την ένδεια χρόνου, όσο και από την 
ένδεια εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. 

Αν και στην εποχή των digital media παράγεται πολλαπλάσιο περιεχόμενο και 
διακινούνται με ταχύτητα πολλαπλάσιες πληροφορίες σε σχέση με το παρελθόν, η πρόσβαση 
στην αξιόπιστη ενημέρωση γίνεται πιο δύσκολη. 

Στην εποχή των digital media, η ενημέρωση γίνεται πολυδαίδαλη, πολυκαναλική, συνεχής, 
ψυχαγωγική, εμπορική, χρηστική και δεν αποτελεί μονοπώλιο των επαγγελματικών 
δημοσιογράφων. Η σύγκλιση δημοσιογραφικού περιεχομένου με το εμπορικό περιεχόμενο 
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από τη μια και με τις δημοσιεύσεις στα social media από την άλλη, απειλή την αξιοπιστία της 
ενημέρωσης που λαμβάνουμε και την σχέση εμπιστοσύνης των ΜΜΕ με το κοινό τους. 

H αντικατάσταση, από μεγάλες μερίδες του κοινού, της ενημέρωσης από τα media με την 
ενημέρωση από τα social media, που λειτουργούν με στόχο τη δημιουργία κοινών για τη 
διαφήμιση, έχει αποτέλεσμα την ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση στην αξιόπιστη 
ενημέρωση και τη μεγαλύτερη χειραγώγηση ατόμων και ομάδων του κοινού από τις 
εμπορικές ειδήσεις, τα fake news και τις θεωρίες συνομωσίας. Η κυριαρχία δε των social 
media και της μηχανής αναζήτησης στην ιεράρχηση των digital media, διαμορφώνει ανάλογα 
και το περιεχόμενο τους με κριτήριο την αύξηση της δημοτικότητας. 

Στο νέο περιβάλλον, της δωρεάν ενημέρωσης η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση και 
την πληροφορία που μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στην 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, δεν είναι τελικά ισότιμη.  

Η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση ισότιμα όλων των κοινωνικών ομάδων καθορίζει 
τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν ισότιμα και αποτελεσματικά και να μειωθεί η κοινωνική 
ευαλωτότητα. 

 
 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
 
Σταμούλης Κωνσταντίνος-Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και 

διεθνών σχέσεων στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 
Βρισκόμαστε στην εποχή της βαθύτατης κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους πολιτικούς 

αντιπροσώπους και στους δημοκρατικούς θεσμούς. Όπως όμως και για κάθε σχέση, έτσι και 
για τη σχέση πολιτών-κράτους, η κρίση εμπιστοσύνης είναι ικανή να διαταράξει τα θεμέλια 
του πολιτικού συστήματος και να κλονίσει την ομαλή λειτουργία του.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της σχέσης των νέων με την πολιτική και την 
ενασχόληση με τα κοινά. Πράγματι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερη, καθώς αναφερόμαστε στη 
λεγόμενη «γενιά της κρίσης», που βίωσε τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής αστάθειας της 
Ελλάδας την οκταετία 2010-2018. Πολλοί πιστεύουν ότι οι συνθήκες στις οποίες η γενιά αυτή 
μεγάλωσε, την οδήγησαν στην αδιαφορία ή στην αποστροφή για το πολιτικό σύστημα.  

Θα ήταν άστοχο να θεωρήσουμε την αποχή των νέων μία καθολική παραδοχή. Αφετηρία 
της έρευνας αποτελεί η ανάλυση των νέων ως μια σύνθετη κοινωνική ομάδα με 
ποικιλομορφία σε ερεθίσματα και επιλογές. Μέσα από δημοσκοπήσεις και έρευνες 
διασταυρώνουμε τα συμπεράσματά μας και συνθέτουμε το κάδρο της πολιτικής και 
κοινωνικής σκιαγράφησης της προσωπικότητας των σημερινών νέων.  

Έμφαση λοιπόν δίνεται στην ανάλυση και επεξήγηση των πτυχών της σχέσης της νεολαίας 
με την πολιτική ενώ ταυτόχρονα, με χρήσιμο οδηγό το «Πλαίσιο Στρατηγικής για την 
ενδυνάμωση των νέων» αναφερόμαστε στα ερεθίσματα που μπορεί η «νέα γενιά» να 
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αντλήσει από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι με σκοπό, να αποτελέσει το ενεργότερο 
κομμάτι της κοινωνίας μας, που γνωρίζει και αναλαμβάνει τις ευθύνες του, διεκδικεί το 
καλύτερο αύριο, και εργάζεται προκειμένου να το πετύχει.  

Η παρούσα έρευνα λοιπόν, αποτελεί μια λεπτομερή προσέγγιση στα κριτήρια με τα οποία 
οι νέοι δραστηριοποιούνται σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Με βασική επιδίωξη την 
κατανόηση των κριτηρίων αυτών, στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων και της πολιτικής 
τόσο ως επιστήμης, όσο και ως τρόπο κοινωνικής ενεργοποίησης. 
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3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Μουρούτσος Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας 

Μελίδης Μιχάλης, Αναπληρωτής Λέκτορας  
 
Μια εμβληματική μεταρρύθμιση στη σύγχρονη ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

Ελλάδα είναι ο ‘‘Καλλικράτης’’. Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η ενδυνάμωση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία προϋποθέσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκέντρωση. 
Βασικός συλλογισμός του νομοθέτη ήταν η επιδίωξη ισχυρών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης στον πρώτο βαθμό, με παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από το 
κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση ώστε να μπορούν οι δήμοι να λειτουργούν με αυτονομία 
και αυτοτέλεια. Παρά τη αναδιάρθρωση του αριθμού των δήμων και την ισχυροποίηση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης εμφανίστηκαν ορισμένες 
αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες όσον αφορά την παροχή και ποιότητα υπηρεσιών, την 
οργάνωση και στελέχωση προσωπικού, την χρηματοδότηση και διαχείριση οικονομικών 
πόρων καθώς και την απονομή και άσκηση αρμοδιοτήτων. Στόχος της παρούσας εισήγησης 
είναι να διερευνηθούν, επισημανθούν και αναλυθούν τα προβλήματα και αδυναμίες που 
ανέκυψαν στη υλοποίηση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη το 2010 στην 
Ελλάδα στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας όπως 
συνεντεύξεις με παράγοντες της τοπικής και δημόσιας διοίκησης. 

 
 
 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Μπούνας Νικόλαος, MA, MES, Εκπαιδευτικός ΠΕ07&ΠΕ78 ΥΠΑΙΘ 

 
Η εισήγηση πραγματεύεται την πολυεπίπεδη συμμετοχή των πολιτών στις σύγχρονες 

δημοκρατίες και τον ρόλο του σχολείου και της μαθησιακής διαδικασίας στην ανάδειξη και 
ενδυνάμωση της ισχύος των πολιτών. 

Η κοινωνία των πολιτών και οι διάφορες, συνήθως αδύναμες, μορφές με τις οποίες αυτή 
εμφανίστηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα, έχει σήμερα, κάτω από τις νέες κοινωνικές και 
τεχνολογικές συνθήκες, τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν καθοριστικό παράγοντα της 
δημοκρατικής διαδικασίας. Αυτές ακριβώς οι δυνατότητες και η αναγκαιότητα της 
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δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών με σκοπό την ουσιαστική παρέμβαση στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων, περιγράφονται στο πρώτο μέρος της εργασίας. Στη συνέχεια 
αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, σε όλες της βαθμίδες, στη διαμόρφωση της 
πολιτικής κουλτούρας της νέας γενιάς. Αναφέρονται, πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι και τα 
πεδία που μπορούν να διαμορφώσουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τη συνείδηση του 
ενεργού πολίτη που οργανώνεται, παρεμβαίνει, συναποφασίζει, επιζητεί την συνεχή 
βελτίωση και σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Η μαθησιακή διαδικασία δεν περιορίζεται 
στα αναλυτικά προγράμματα συγκεκριμένων μαθημάτων που στοχεύουν στην προώθηση της 
δημοκρατίας, αλλά η δημοκρατία γίνεται τρόπος ζωής μέσα στο σχολείο με τη συνεχή 
συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες εκφάνσεις της σχολικής πραγματικότητας και την 
ανάληψη από μέρους τους ποικιλόμορφων πρωτοβουλιών. 

Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι, στη βάση μελετών της διεθνούς σχετικής 
βιβλιογραφίας, αφενός να καταδείξει τη σημασία της ύπαρξης μιας ισχυρής κοινωνίας των 
πολιτών στη δημοκρατία του 21ου αιώνα και αφετέρου να προτείνει τρόπους, ώστε το ίδιο 
το εκπαιδευτικό σύστημα να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση 
πολιτών πρωταγωνιστών και όχι κομπάρσων της δημοκρατίας. 

 
 
 

Ο ΛΟΓΟΣ (DISCOURSE) ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός παιδαγωγός - Κοινωνιολόγος 
Μακρυγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός  

 
Με το συγκεκριμένο πόνημα, επιχειρείται η σκιαγράφηση και παρουσίαση των 

οργανώσεων και φορέων που συνιστούν την κοινωνία των πολιτών. Εν τοιαύτη περιπτώσει, 
αναφαίνεται μέσα από τη σχοινοτενή και επισταμένη διερεύνηση και μελέτη των 
οργανώσεων και φορέων αυτών, η θεματολογία και ο σκοπός των δράσεών τους. Με άλλα 
λόγια, αναγνωρίζεται η ανάγκη της ενδελεχούς νοηματοδότησης του όρου και έννοιας 
«κοινωνίας των πολιτών» ή αλλιώς, όπως αποκαλείται του «τρίτου τομέα» ώστε να καταστεί 
πιο εναργές στους πολίτες καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους εν σχέσει με τη δράσης 
τους, η προσφορά τους ή/και όχι στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και ομοιόσταση της 
κοινωνίας. Σε μέσες άκρες, καθίσταται μία απόπειρα οριοθέτησης και εμπειρικής 
κωδικοποίησης και συστηματοποίησης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, όπου 
δραστηριοποιούνται, δρουν και πράττουν οι διάφορες οργανώσεις και φορείς. Σημειωτέον 
ότι, η έννοια της κοινωνίας των πολιτών, επιδέχεται πολλαπλών και ποικιλόμορφων 
αμφισβητήσεων και ερμηνειών από την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι μόνο. 
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ 
 

Οικονόμου Αναστασία, Δρ. Φιλοσοφίας - Φιλόλογος 
 
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η ανάδειξη της θέσης του Κορνήλιου Καστοριάδη 

για τη σημασία της αυτονομίας στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ώστε 
να περιοριστούν οι αιτίες που δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Για το φιλόσοφο, 
αυτόνομη είναι η κοινωνία που αυτοθεσμίζεται ρητά, έχει δηλαδή συνείδηση του γεγονότος 
ότι είναι η ίδια πηγή της θέσμισής της και ότι απουσιάζει κάθε έννοια εξωκοινωνικής Νόρμας 
ή Νόμου για τη δημιουργία της. Επιπλέον αυτόνομη καλείται μία κοινωνία όταν είναι ικανή 
να αμφισβητεί ρητά τους νόμους που η ίδια θεσπίζει. 

Ο Καστοριάδης θεωρεί ως απαραίτητο όρο της ατομικής αυτονομίας τη δυνατότητα 
συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση του νόμου και τη λήψη των αποφάσεων. Συνεπώς, 
η ατομική αυτονομία συνδέεται άμεσα με τη συλλογική. Το πολίτευμα της άμεσης 
δημοκρατίας είναι αυτό που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν εξίσου 
στη λήψη των κοινών αποφάσεων. Το ιδεώδες της άμεσης δημοκρατίας μπορεί σήμερα να 
εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε να κάνουμε με μικρότερες διαστάσεις 
κοινοτήτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αυτοδιαχείριση και η συμμετοχικότητα οδηγούν στην 
ατομική και συλλογική ευημερία αμβλύνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και ανισότητες που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Πατεράκη Άννα, Phd κοινωνική επιστήμων 

 
Η περίοδος της ύστερης τουρκοκρατίας στην Κρήτη υπήρξε ιδιότυπη και ρευστή. Κάτω 

από την ανάμειξη, το ενδιαφέρον και τις πιέσεις της διεθνούς διπλωματίας, διαμορφώθηκε 
προοδευτικά ένα δυναμικό πεδίο ενεργειών.Μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, μέσα από 
εντάσεις, υποσχέσεις, υπαναχωρήσεις και επαναστάσεις που σημειώθηκαν. Πρωταγωνιστές 
υπήρξαν αφενός το καθεστώς της Οθωμανικής Διοίκησης, αφετέρου οι ατίθασοι Χριστιανοί 
και Μουσουλμάνοι του νησιού, κάτω από τις υποκινήσεις, τα συμφέροντα και την ενεργό 
ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων για το νησί, σε κεντρικό επίπεδο.  

Αν μέσα στο πεδίο αυτό εκλάβουμε τους Χριστιανούς της Κρήτης ως ευάλωτη ομάδα. Ένα 
σύνολο στο οποίο, ύστερα από τις πιέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στο Σουλτάνο, 
αναγνωρίστηκαν επιτέλους, αρχικά θεωρητικά κι έπειτα ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα. 
Θεωρούμε ότι αυτή η πολυπληθής ομάδα οργανώθηκε σε μια κοινωνία πολιτών με 
συγκροτημένη οργάνωση και πολιτική Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα άτυπο καθεστώς που 
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λειτούργησε για μια 40/ετία πάνω στο νησί, διαχειριζόμενη και αξιοποιώντας τους πόρους 
της εκκλησιαστικής περιουσίας της. 

Η θεματική της πήρε σάρκα και οστά στο θεσμό των Δημογεροντιών, που με αιρετές 
διαδικασίες οργανώθηκε διοικητικά, συγκροτήθηκε προοδευτικά, αναπτύχθηκε ουσιαστικά 
και από ασαφές και άτυπο, εξελίχθηκε σε μόνιμο και συγκεκριμένο καθεστώς. Ένα άτυπο μεν 
αλλά ουσιαστικό σύστημα Αυτοδιοίκησης που λειτουργούσε ως θεσμός τοπικής 
αυτοδιοίκησης των Χριστιανών της Κρήτης την τεσσαρακονταετή περίοδο, αυτής της ύστερης 
Τουρκοκρατίας στην Κρήτη 1858-1898, κάτω από τον έλεγχο και εποπτεία του Οθωμανικού 
καθεστώτος, ως την τελική αυτονομία της, έπειτα από την σύμπραξη και των Μεγάλων 
Δυνάμεων. 

Παραθέτουμε τα τεκμήρια των παραγόντων της κατάστασης που διαμορφώθηκε. Στοιχεία 
της αναγνώρισης, της οργάνωσης καθώς και άγνωστες λεπτομέρειες από την περίοδο της 
λειτουργίας και ανάπτυξης τους ως θεσμού. 
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3.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
Αντωνίου Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολικής 
Ψυχολογίας  

 
Η περιβαλλοντική κρίση διαχρονικά καταδεικνύει την αλληλοσυσχέτιση πλήθους 

παραγόντων, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την 
ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης. H συμβολή του ανθρώπου με περιβαλλοντικές γνώσεις, φιλικές στάσεις και 
υπεύθυνη συμπεριφορά είναι σημαντική για το περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι η παρουσίαση όλων των μορφών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της 
τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης, της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, έως την 
υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Τελική επιδίωξη της συνέργειας όλων των 
παραπάνω μορφών εκπαίδευσης, εκτός της υιοθέτησης της υπεύθυνης περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς, είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών. Ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
συμπεριφορά, ορίζεται η συμπεριφορά όπου οι ενέργειες ενός ατόμου ή μιας ομάδας 
ατόμων συνηγορούν στη διατήρηση ή στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων. Τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές ψυχολογικές τάσεις και μοντέλα για να 
εξηγήσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά. Από όλα τα μοντέλα προκύπτει ότι, δεν 
υπάρχει γραμμική σχέση της περιβαλλοντικής γνώσης και στάσης με την υπεύθυνη 
περιβαλλοντική συμπεριφορά. Σχετικές έρευνες συμφωνούν ότι, η υπεύθυνη 
περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να είναι προσανατολισμένη 
προς την ενθάρρυνση και άλλων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο θα ασκείται μεγαλύτερη πίεση 
στις κυβερνήσεις για την διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών 
προσανατολισμένων στην αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, με τη συμβολή της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης-υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, οι πολίτες θα είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται και να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των όποιων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων θα απειλήσουν μελλοντικά τον πλανήτη γη. Έτσι, η εκπαίδευση θα αποτελεί 
χώρο παραγωγής ιδεών, οραμάτων, διεκδικήσεων και πρακτικών για μια βιώσιμη και 
δικαιότερη κοινωνία για τις επερχόμενες γενεές. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

 
Ως κυκλική οικονομία (Ανακοίνωση ΕΕ COM 2014/398 της 25.9.2014) ορίζεται ως η 

διατήρηση σε χρήση και αξιοποίηση των υλικών ροών, των ροών ενέργειας και των 
προϊόντων σε μια οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βιώσιμο 
τρόπο. Τα παραπροϊόντα της απορριπτόμενης βιομάζας αποτελούν μία ροή αξιοποίησης 
υλικών μέσα από διάφορες βιομηχανικές διεργασίες, όπως είναι η προσρόφηση χρωστικών 
ουσιών – αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας. Η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της 
απορριπτόμενης βιομάζας εντάσσεται στο πλαίσιο της Βιομηχανικής Οικολογίας (Industrial 
Ecology) και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. 
Η λειτουργία της προσρόφησης είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη βιομηχανία. Μετά την 
διαδικασία της προσρόφησης το προσροφητικό μέσο είναι δυνατόν να πεταχτεί ύστερα από 
μια χρήση. Πρακτικά, όμως, τα οικονομικά της διαδικασίας κάνουν απαραίτητη την 
αναγέννηση του προσροφητικού μέσου με απώτερο σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του. 
Στη βιομηχανία, ως προσροφητικό μέσο χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο ενεργός άνθρακας ο 
οποίος μπορεί να αναγεννηθεί είτε χημικά είτε θερμικά. Στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιείται ένα ανταγωνιστικού κόστους προσροφητικό μέσο, το απροκατέργαστο 
άχυρο ρεβυθιού, το οποίο αποτελεί απορριπτόμενο παραπροϊόν βιομάζας. Ως 
προσροφούμενη ουσία χρησιμοποιήθηκε η χρωστική κυανό του μεθυλενίου (Methylene 
Blue). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε στήλες μήκους κλίνης 15, 25, 75 και 150cm 
αντίστοιχα. Παρουσιάζονται τα πειραματικά και τα θεωρητικά σημεία των καμπυλών 
προσρόφησης για κάθε μήκος στήλης αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα διαγράμματα των 
πειραμάτων επιβεβαιώνεται η ισχύς της εξίσωσης των Bohart and Adams για αραιά 
διαλύματα με μικρές συγκεντρώσεις. Το άχυρο ρεβυθιού μπορεί να προταθεί στην 
βιομηχανία ως προσροφητικό μέσο χρωστικών κλωστοϋφαντουργίας λόγω της 
προσροφητικής του ικανότητας και του χαμηλού κόστους του. 

 
 

Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Ρεντίφης Γεράσιμος, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. 

Καρακατσάνη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02  
 
Η φύση στην αρχαία ελληνική διανόηση κατέχει εξέχουσα θέση και ο ζωοποιός της ρόλος 

αναδείχθηκε τόσο στην προσωκρατική, όσο και στην πλατωνική και στη στωική φιλοσοφία. 
Ο σπουδαίος φιλόσοφος και παιδαγωγός Πλάτων υποστηρίζει εκτός των άλλων ότι η φύση 
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συνιστά πηγή μάθησης και μέσο ενίσχυσης της παιδευτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό 
ιδρύει την Ακαδημία στο ομορφότερο προάστιο της πόλης κράτους των Αθηνών, όπου οι 
μαθητές έρχονταν άμεσα σε επαφή με την αρμονία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην 
παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στον ρόλο της φύσης στην αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία, προκειμένου να αναδείξουμε τον θεραπευτικό της ρόλο που έχει κατά 
τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές αποκτώντας παιδαγωγικές αρχές οι οποίες στηρίζονται 
στις αξίες του μέτρου και της αρμονίας θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στις 
σύγχρονες ηθικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Σήμερα που η αλόγιστη ανθρώπινη 
δραστηριότητα αφήνει τα σημάδια της στον πλανήτη και προκαλεί εκτεταμένη υποβάθμιση 
του φυσικού οικοσυστήματος, οι αντιλήψεις της ελληνικής φιλοσοφίας για την επίδραση του 
φυσικού περιβάλλοντος στην σωματική και ψυχική υγεία είναι όχι μόνο επίκαιρες, αλλά 
μπορούν να λειτουργούν και ως ένας δίαυλος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στο 
πλαίσιο αυτό δύναται να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ως έννοια συμφιλίωσης των μαθητών με τη φύση, αλλά και ως ανάγκη 
δραστηριοποίησής για την επίλυση των σύγχρονων οικολογικών προβλημάτων. 

 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  
ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

Υφαντή Σοφία, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Σαρτζετάκη Μαρία, Δήμος Χερσονήσου / Τεχνική Υπηρεσία  

 
Η ιστορία συγκρότησης του νεοελληνικού Κράτους είναι συνυφασμένη με την ιστορία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς ο ρόλος της είναι σημαντικός σε πολιτικό, διοικητικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Με δεδομένο το γεγονός αυτό κάθε σύγχρονος Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια των παραδοσιακών τομέων και διευρύνει τις 
δραστηριότητές του σε νέους τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των 
υποδομών, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του αλλά και η ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας σε θέματα εξοικονόμησης πόρων. Σήμερα έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες 
και οι Δήμοι μπορούν και έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στον τομέα της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας και του πολιτισμού καθιστώντας τους 
ισότιμους πυλώνες της Ελληνικής Πολιτείας με την Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δημόσια 
Διοίκηση. 

Στόχος αυτής της εισήγησης είναι να αναδείξει την συνεισφορά ενός δήμου στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από την υιοθέτηση εργαλείων 
όπως ο Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 
Κλίματος, η συμμετοχή σε άτυπους συνεργατικούς σχηματισμούς αλλά και η εφαρμογή 
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καλών πρακτικών από τις υπηρεσίες του δήμου. Αναδεικνύοντας την σημασία των 
συνεργατικών σχηματισμών και αξιοποιώντας την θεωρία πίσω από αυτούς, ο δήμος 
Χερσονήσου έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
στοχεύοντας να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό και ειδικότερα τους δημότες του μέσω 
παραδειγματικών δράσεων και καλών πρακτικών με νέες έννοιες, θεωρίες και τεχνολογικές 
εφαρμογές που στόχο έχουν να αφυπνίσουν περιβαλλοντικά και να ενεργοποιήσουν την 
τοπική κοινωνία. 
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3.5. ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:  
ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός 

 
Η εργασία εξετάζει το μυθιστορηματικό (κυρίως) έργο του Νίκου Καζαντζάκη με στόχο να 

ερευνήσει και να ομαδοποιήσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζονται στο 
έργο του με σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ισχυρές κοινωνικές ομάδες τις 
αντιμετωπίζουν. Οι ευάλωτες ομάδες ανιχνεύονται με κριτήρια εθνικά, φυλετικά, 
θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά κά και στόχο έχουν να διερευνήσουν κατά πόσο ισχύει 
η "ποιητική της αντριγιάς" με την οποία είναι επιφορτισμένη στερεοτυπικά η πρόσληψη του 
Νίκου Καζαντζάκη ή έχει να παρουσιάσει τάσεις και γεγονότα που αναδεικνύουν μια τάση 
προστασίας των ευάλωτων ομάδων και μια αποδοχή της ευαλωτότητας τους. Μελετώντας 
πιο συστηματικά το μυθιστόρημα "Ο Καπετάν Μιχάλης" θα παρουσιαστούν 
αντιπροσωπευτικά άτομα ή περιστατικά σχετικά με ομάδες αυξημένης ευαλωτότητας μέσα 
στην κοινωνία του σκλαβωμένου Ηρακλείου που θα θέσουν ερωτήματα για την ύπαρξη 
αυστηρών διαχωριστικών γραμμών μέσα στην κοινωνία ή θα αναδείξουν μια προσπάθεια 
σκιαγράφησης ενός ανθρωπιστικού και πολυσυλλεκτικού οργανισμού. Τελικός στόχος είναι 
η δημιουργία ενός μικρού ανθολόγιου μέσα από την κειμενοκεντρική προσέγγιση του έργου 
του συγγραφέα όπου θα αποτυπώνονται συμπεριφορές απέναντι σε άτομα ή ομάδες με 
αυξημένη ευαλωτότητα και το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη, στη 
μελέτη των έργων του συγγραφέα ή σε κοινωνικές/πολιτιστικές έρευνες. 

 
 
 

Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΛΑΕΙ: ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Ζέζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 
Μπαριανού Ειρήνη, Νηπιαγωγός, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας  

 
Η λογοτεχνία για παιδιά αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο παρουσίασης ηρώων με κύριο 

χαρακτηριστικό τη διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Εν τούτοις, η αναπηρία, 
διεθνώς και διαχρονικά, δεν αποτελεί ένα προσφιλές θέμα της παιδικής λογοτεχνίας. 

Παρόλα αυτά, καθώς η παιδική λογοτεχνία αντικατοπτρίζει και τα κοινωνικοπολιτιστικά 
συμφραζόμενα που αναδύονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο, διαπιστώνουμε 
ότι και στη χώρα μας τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία που 
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αναφέρονται στην αναπηρία. Βασικός στόχος των βιβλίων αυτών έγκειται η 
ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός, η διαμόρφωση αξιών που αντιτίθενται σε 
προκαταλήψεις, καθώς και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Έτσι, οι αφηγήσεις αυτές 
συντελούν αφενός στην επαφή των παιδιών με την κοινωνική πραγματικότητα και αφετέρου 
στην αποδοχή της ετερότητας και ποικιλομορφίας, που αποτελούν και τις προϋποθέσεις για 
την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την εξάλειψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού τους.  

Ειδικότερα, τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία (picturebooks) αποτελούν πολυτροπικά 
κείμενα που επικοινωνούν μηνύματα μέσα από το συνδυασμό του λεκτικού και εικονιστικού 
κώδικα. Μάλιστα, για τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τον κώδικα 
της γραφής, ο εικονιστικός κώδικας σε συνδυασμό με την προφορική αφήγηση του ενήλικα 
συναναγνώστη αποτελεί ένα ‘παράθυρο’ επαφής με την κοινωνική πραγματικότητα.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης αποτελεί η αποσαφήνιση της έννοιας της ‘αναπηρίας’ 
και η αποτύπωσή της σε διάφορα βιβλία για παιδιά. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στην κινητική αναπηρία, έτσι όπως αποτυπώνεται στο δημοφιλές και αγαπημένο παιδικό 
εικονογραφημένο βιβλίο Η Αργυρώ γελάει. Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις 
δραστηριοτήτων που μπορούν να ακολουθήσουν την ανάγνωση του βιβλίου στο 
νηπιαγωγείο. 

 
 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

ΣΕ ΕΝΑ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 
 

Κολτσίδα Αρετή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ / Εθνομουσικολόγος 
Πουλάκης Νίκος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ / Εθνομουσικολόγος, ΕΔΙΠ  

 
Στην παρουσίαση εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους διδάσκεται και μαθαίνεται η 

κλασική μουσική σε ένα ωδείο της ελληνικής πρωτεύουσας, με στόχο να διερευνηθούν οι 
πολιτικές της δυτικής μουσικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι καλλιτεχνικές, επαγγελματικές και 
ιδεολογικές πρακτικές που συνδέονται με τον ιδιαίτερο χώρο του ωδείου ως τυπικού φορέα 
μουσικής γνώσης και δραστηριότητας, αλλά και οι προσαρμογές στις οποίες υποβάλλεται η 
επίσημη διδασκαλία της κλασικής μουσικής, προκειμένου το ίδρυμα να βρίσκεται σε 
σύμπνοια με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταβολές του ευρύτερου 
πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Η μεθοδολογία της εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
με άξονα την επιτόπια έρευνα μέσω συμμετοχικής παρατήρησης και ανοικτών συνεντεύξεων 
πεδίου, ενώ η γενικότερη προσέγγιση ακολούθησε τις θεωρητικές παραδοχές της 
εθνομουσικολογίας σχετικά με τη μελέτη της μουσικής ως εμπειρικής και συμβολικής 
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πολιτισμικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι η 
επίσημη διδασκαλία της κλασικής μουσικής (οι μέθοδοι, το ρεπερτόριο και οι στόχοι της) 
δοκιμάζεται και τροποποιείται συνεχώς στο συγκεκριμένο ωδείο. Παρά την ευάλωτη 
κατάσταση στον τομέα του πολιτισμού, ειδικότερα μετά και το γεγονός της κρίσης των 
τελευταίων ετών, κατά τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του, οι άνθρωποι που συνδέονται με 
το ωδείο έχουν αντιληφθεί ότι η σπουδή της μουσικής τέχνης δεν συνάδει με τη στατικότητα, 
αλλά οφείλει να συμβαδίζει με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Στην παρούσα συγκυρία, το 
ωδείο εμφανίζεται ως ένας μουσικός χώρος ο οποίος αφουγκράζεται τους γύρω 
μετασχηματισμούς και επιχειρεί ενεργά να διαπαιδαγωγήσει και να καλλιεργήσει τους 
σπουδαστές του και, κατ’ επέκταση, τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία. Συνδέοντας 
την τυπική μουσική εκπαίδευση με τις προσλαμβάνουσες και τις ανάγκες του σήμερα, το εν 
λόγω ωδείο εξισορροπεί ανάμεσα στις κλασικές και τις σύγχρονες αισθητικές και τάσεις και 
διαμορφώνει ένα πολύμορφο βιωματικό περιβάλλον έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 
μαθητών ως συνόλου αλλά και ως ξεχωριστών προσωπικοτήτων. 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 
Κωνσταντής π.Σπυρίδων, Κληρικός - Θεολόγος Λειτουργιολόγος - υπ. Διδάκτωρ Θεολογικής 

Σχολής ΕΚΠΑ 
 
Ο θάνατος αποτελεί το ολοκληρωτικό γεγονός της ανθρώπινης ζωής. Διαπιστώνεται ότι 

σε κάθε εποχή αποδίδεται η ανάλογη θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική στα μετά 
θάνατον επιτελούμενα. Η νεκρώσιμη ακολουθία παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον ως Μυστήριο της Εκκλησίας. Κατά την εξέλιξη της ακολουθίας παράλληλα με το 
υψηλό υμνολογικό περιεχόμενο ενσωματώθηκαν ποικίλα σημεία πολιτισμού πλούτου και 
κοινωνικών αξιών. Οι λιτανιτευτικές πράξεις πομπής-προπομπής και εναποθέσεως 
αποτελούν τελετουργικά σεβασμού και ιεροπρέπειας. Ωστόσο, η σταδιακή εξέλιξη και η 
σημερινή συνήθης μορφή της ακολουθίας φανερώνει την ευαλωτότητα της ως τελετή. Η 
διαχρονική κοινωνική αστάθεια συνετέλεσε στην αποσταθεροποίηση της δομής της 
ακολουθίας και της πρακτικής επιτελέσεως. Η πρώτη βασική αλλαγή ξεκίνησε έπειτα από την 
απελευθέρωση με τη μεταφορά της πρωτεύσας στην Αθήνα και τη δημιουργία κοιμητηρίου 
έξωθεν της πρωτεύουσας. Με την κατάργηση της ταφής πέριξ των ναών ή εντός πόλεως 
άλλαξε η ενοριακή αρμοδιότητα και η διαχείριση των Κοιμητηρίων ανατέθηκε στο Δήμο. Στην 
πρακτική εξυπηρέτηση της ακολουθίας προέκυψε η ανάληψη αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών 
με τη συνεργασία των φορέων Εκκλησίας, Πολιτείας και ιδιωτών. Η σύγχρονη μορφοποίηση 
της νεκρώσιμης ακολουθίας ως «κηδεία» περιλαμβάνει και τις μη λειτουργικές 
προϋποθέσεις της. Συνεπώς, η σύγχρονη εκκλησιαστική κήδευση αποτελεί τις επιθανάτιες 
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φροντίδες, την προετοιμασία, την μεταφορά και με κεντρικό σημείο την επιτέλεση της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. Η ανωτέρω συνδυαστική διεξαγωγή των νεκρικών τελετουργικών 
και των πρακτικών σημείων παρουσιάζει ορισμένα αρνητικά δεδομένα. Καθίσταται εμφανής 
η εξαρτητική σχέση των φορέων ακόμη και στην μυστηριακή επιτέλεση με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Οι υπηρεσιακές ενέργειες εκ της Πολιτείας και των ιδιωτών, των «γραφείων 
τελετών» αποδίδουν πολιτιστική – κοινωνική χροιά στην εξοδιαστική εικόνα της νεκρώσιμης 
ακολουθίας. Με την κατανόηση των σημερινών δεδομένων της κηδείας τίθεται η διάκριση 
των σημείων της γενικώς ως τελετής και ως επιτέλεση νεκρώσιμης ακολουθίας σύμφωνα με 
την Εκκλησία. Ο καθορισμός των σημείων είναι απαραίτητος για την κατανόηση της 
θρησκευτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ευαλωτότητας. 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό 
 
Το project έχει τη βασική ιδέα : ΄΄ Πρακτικές ευαλωτότητας μέσα από τη μεθοδολογία της 

κούκλας Persona doll και τη συμβολή των τεχνών στα πλαίσια της παιδαγωγικής της 
συμπερίληψης΄΄ και πραγματοποιήθηκε σε έναν παιδικό σταθμό στα πλαίσια της 
παιδαγωγικής μου ιδιότητας. Πρόκειται για εναλλακτικές και καινοτόμες παιδαγωγικές 
πρακτικές που κύριος στόχος τους είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας ώστε να είναι έτοιμα να αποκτήσουν μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές δεξιότητες , 
αποδοχή της διαφορετικότητας και ισότητα ευκαιριών μέσα από την τέχνη της κούκλας και 
του πολιτισμού. Η κούκλα Persona doll είναι ένα είδος κούκλας προσωπικότητας που 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην παιδαγωγική διαδικασία. Συνεισφέρει στην παιδαγωγική 
της συμπερίληψης που οφείλουν όλοι οι Παιδαγωγοί να πρεσβεύουν και να εφαρμόζουν στις 
σχολικές τάξεις. Με παιγνιώδη τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν αξίες όπως αποδοχή, σεβασμός, 
αλληλεγγύη, αγάπη, ενσυναίσθηση και ήθη και έθιμα διαφόρων λαών. Επικοινωνούν και 
αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλες χώρες μέσω νέων εκπαιδευτικών 
καινοτόμων τεχνικών. Εκτιμούν τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών 
και συναισθημάτων μέσα από τη συμβολή της τέχνης της κούκλας και του θεάτρου. 

Άραγε μπορούμε να ξεφύγουμε από τα ασφαλή όρια και να δοκιμάσουμε νέες 
προκλήσεις; 
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ «ΤΡΕΛΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΦΥΪΑΣ 

 
Μπάρτζου Στυλιανή, Φιλόλογος Μ.Ε., Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης 

 
Στόχος της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στη βιογραφία 

και την εργογραφία του καλλιτέχνη και εν προκειμένω του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. 
Επιχειρείται η ανάλυση των προσωπικών του βιωμάτων, του ψυχολογικού προφίλ και η 
μετουσίωση της παραπάνω διαπλοκής σε υψηλή τέχνη. Με φροϋδικούς όρους ο καλλιτέχνης 
χρησιμοποιώντας την τέχνη ως υποκατάστατο με το μηχανισμό της «μετουσίωσης» 
(sublimation) διοχετεύει αυτή την ενεργητικότητα σε κανάλια κοινωνικά αποδεκτά και έτσι 
του επιτρέπεται να κερδίσει την κοινωνική αναγνώριση και να αποφορτιστεί συναισθηματικά 
και ψυχικά. Ο Θεόφιλος αποτέλεσε μια ιδιάζουσα περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής 
τέχνης• καταγόμενος από τη Μυτιλήνη έζησε αρχικά στη Σμύρνη, στη συνέχεια στη 
Θεσσαλία, όπου φιλοτέχνησε μεγάλο μέρος του εικαστικού του έργου. Έζησε δυστυχισμένη 
ζωή, αντιμετώπισε προπηλακισμούς, απογοητεύσεις, φάρσες σε βάρος του σε ένα εχθρικό 
περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω τα αντιμετώπιζε με πραότητα και αταραξία τέτοια που 
ταιριάζει σ' έναν άνθρωπο υψηλού ήθους. Ενσάρκωνε την έννοια του αγαθού τόσο με την 
αρχαία ελληνική σημασία(του καλού, ηθικού, ενάρετου) όσο και με τη σύγχρονη που του 
απέδιδαν, δηλαδή του αφελούς. Πληγωμένος στο σώμα και στην ψυχή επανήλθε τέλος στο 
γενέθλιο νησί, όπου συνέχισε να ζωγραφίζει. Όμως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να 
κατακτήσει η ελληνική συγκίνηση τον κόσμο: καθοριστική στάθηκε η συνάντησή του με τον 
Στρατή Ελευθεριάδη, τον γνωστό Tériade, που γνώρισε το έργο του Θεόφιλου από 
φωτογραφίες του Γουναρόπουλου στο Παρίσι. Εξασφαλίζοντάς του υλικά για την τέχνη και 
μέσα βιοπορισμού, του έδωσε μια παραγγελία έργων, την οποία ο ζωγράφος εκτέλεσε με 
μεγάλη λαμπρότητα. Με τα ταπεινά, αλλά υψηλά έργα ως μια ανακεφαλαίωση της 
ζωγραφικής του εμπειρίας και των θεματογραφικών του επινοήσεων επρόκειτο να γίνει 
πρεσβευτής της υψηλής ευαισθησίας. Με παιδική αφέλεια, αθωότητα, ειλικρίνεια εξέφρασε 
το ελληνικό πνεύμα της εποχής του, ενώ με την υποκειμενική του ματιά, την έλλειψη 
προοπτικής, την αντιφυσιοκρατική αναπαράσταση συμπορευόταν με τους μεγάλους 
καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. 

 
 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΧΗΛ 
 

Νίκας Σταύρος, Εκπαιδευτικός 
 
Η θρησκευτική ευαλωτότητα στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου: "Ραχήλ” 
Η Ραχήλ είναι ένα από τα λιγότερα γνωστά θεατρικά έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η 

πρώτη φορά που δημοσιεύεται ένα μικρό απόσπασμα του έργου είναι η χρονιά της 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

149 
 

συγγραφής και παράστασής του στο περιοδικό Επτανησιακό Ημερολόγιο του Φώτη 
Γιοφύλλη, υπό τον τίτλο Εβραίοι της Ζακύνθου. Ο Ξενόπουλος αξιοποιεί ένα πραγματικό 
γεγονός που στα τέλη του 19ου αι συντάραξε την κοινωνία του νησιού: τις σοβαρές 
αντισημιτικές ταραχές που ξέσπασαν στο νησί τη Μεγάλη Παρασκευή του 1891 κατά τη 
διάρκεια της πατροπαράδοτης λιτανείας του Επιταφίου. 

Το περιεχόμενο του έργου δεν περιορίζεται σε κοινωνικές αντιθέσεις και προβλήματα 
κοινωνικής υφής. Στο βάθος των προσώπων διακρίνονται κάποιες αφομοιωμένες κοινωνικές 
αξίες και πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς όπως η ανεξιθρησκεία και η κοινωνική 
αλληλεγγύη. Η Ραχήλ παρουσιάζεται από τον συγγραφέα ως μια Εβραία μεγαλοαστή, κοπέλα 
της εποχής της, κόρη επιφανούς μεγαλοτραπεζίτη που υποστηρίζει μέσα από την απόφασή 
της να παντρευτεί το χριστιανό Κάρολο, το δικαίωμα του ανθρώπου στην ανεξιθρησκεία, 
στην αληθινή αγάπη πέρα από τις κάθε είδους προκαταλήψεις. Στην επισήμανση της μητέρας 
του Καρόλου ότι τους χωρίζει η θρησκεία αναφέρει τη δύναμη της αληθινής αγάπης πάνω 
από θρησκείες και ομολογεί ότι χριστιανοί και Εβραίοι πιστεύουν σε ένα κοινό Θεό. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει πώς η θρησκευτική μισαλλοδοξία, ο 
φόβος για την διαφορετικότητα αποτελεί αιτία κοινωνικού αποκλεισμού στο συγκεκριμένο 
έργο. Ο θρησκευτικός φανατισμός αποτελεί πολύ συχνά το προκάλυμμα ή τη διέξοδο για να 
ξεχυθεί ακόμα και σε μια πολιτισμένη κοινωνία η βαρβαρότητα. Ζώντας σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία θα επιχειρήσουμε επίσης να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του 
έργου στο σήμερα. 

 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1902-
1922: ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΕΛΑΣ-ΤΕΧΝΗΣ 
 

Στειακάκης Χρυσοβαλάντης, Δρ. στις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" - Ιστορικός Τέχνης 
 
Οι θεωρίες για τη σχέση τρέλας-τέχνης-δημιουργικότητας, όπως καλλιεργήθηκαν στην 

Ευρώπη του 19ου αιώνα μέσα από μια μακρά πορεία στον χρόνο, επηρέασαν τον ορίζοντα 
προσδοκίας στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, που ταλαντευόταν 
σταθερά ανάμεσα σε κατεστημένες και νεωτερικές κατευθύνσεις.  

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι ιδεαλιστικές απόψεις για τη μεγαλοφυΐα, δέχτηκαν 
επιρροές από την αναπτυσσόμενη υλιστική τάση αυτής της περιόδου, με αποτέλεσμα το 
αποκαλούμενο «θεϊκό δώρο» να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή ανωμαλίας. Οι σύγχρονες 
θεωρίες για τη μεγαλοφυΐα, την τρέλα και τη σύνδεσή της με τη νεώτερη ευρωπαϊκή τέχνη 
αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες εκφραστές του πνεύματος των τελευταίων ετών του 19ου 
αιώνα, οι οποίοι επιζητούσαν την επικύρωση της «εθνικής» υπόστασης της χώρας μέσα από 
τα «ηθικοπλαστικά», κλασικιστικά πρότυπα της Δύσης. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα αυτών 
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των ετών διαμορφώθηκε μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις οψιφανείς καλλιτεχνικές-
πολιτισμικές τάσεις και στους εκπροσώπους τους. Ο απόηχός της επεβίωσε και στις αρχές 
του 20ού, καταδεικνύοντας τον συντηρητισμό της σύγχρονης τοπικής κοινωνίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι νεορομαντικοί διανοούμενοι στην Ελλάδα διατήρησαν ήδη από 
τα τέλη του 19ου αιώνα μια απαξιωτική στάση απέναντι στις αντιλήψεις, που 
καλλιεργήθηκαν στην Ευρώπη γύρω από το θέμα του εκφυλισμού και της σύνδεσης της 
νεώτερης τέχνης με τις ψυχώσεις. Τις θεώρησαν αυθαίρετες και αποδοκίμασαν την 
αφομοίωσή τους από την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από τις καινοφανείς απόψεις 
για την τρέλα, όπως αναδύονταν σταδιακά στην εκσυγχρονιστική Δύση στον αντίποδα των 
πάγιων «ηθικοπλαστικών» ιδεών, προσπάθησαν να κατοχυρωθούν ως προοδευτικοί, εντός 
και εκτός των συνόρων, μετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και τη συνακόλουθη 
εθνοκεντρική αναδίπλωση. Με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν στην οικοδόμηση του 
επιθυμητού μοντερνιστικού πολιτισμικού προσανατολισμού της χώρας, κατά τα νέα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 
 
 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 
 
Η έννοια της ευαλωτότητας είναι άγνωστη στη χριστιανική θεολογική γραμματεία. Παρ΄ 

όλα αυτά, το φαινόμενο στο οποίο παραπέμπει ο όρος απασχολεί κομβικά τόσο τη θεολογική 
σκέψη, όσο και την εκκλησιαστική ποιμαντική πρακτική. Η θεολογική γραμματεία του 
Χριστιανισμού, ήδη από τα βιβλικά χρόνια, ασχολείται με διαστάσεις της ευαλωτότητας, με 
επίκεντρο τα αίτια και τις συνέπειες της ανθρώπινης εκτροπής από τον αρχικό στόχο της 
ύπαρξης. Η εκτροπή αυτή εντοπίζεται στην αλλοτρίωση-διατάραξη των σχέσεων του 
ανθρώπου με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναδύονται πολλές συναφείς ή παράγωγες θεολογικές έννοιες, π.χ. πτώση, αμαρτία, κακό, 
τρεπτότητα, φθορά, ασθένεια, θνητότητα κ.ά., καθώς και αντώνυμες έννοιες, π.χ. δικαίωση, 
σωτηρία, τελείωση, θέωση κ.ά. Παράλληλα, στην ποιμαντική διδασκαλία και πρακτική η 
έννοια της ευαλωτότητας κατανοείται περισσότερο με τη σύγχρονη σημασία της. Έτσι, από 
τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, δίνεται βαρύτητα στην υποστήριξη ευάλωτων ή αποκλεισμένων 
κοινωνικά ομάδων και αναπτύσσονται δραστηριότητες για την ανακούφισή τους.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της θεολογικής ερμηνείας του φαινομένου 
της ευαλωτότητας, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βιβλικών και πατερικών πηγών, 
καθώς και σύγχρονων θεολογικών προσεγγίσεων. Στα αποτελέσματά της διερεύνησής μας 
αναδεικνύεται η κρισιμότητα της πατερικής θέσης ότι ο άνθρωπος είναι φθαρτός λόγω του 
ότι είναι κτιστός, δηλαδή προέρχεται από το μηδέν. Μολονότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε 
ελεύθερος, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος της φθοράς, λόγω της κτιστότητας και της 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

151 
 

τρεπτότητας της ανθρώπινης φύσης. Επομένως, η ανθρώπινη αστοχία για υπαρκτική 
τελείωση και συνακόλουθα η ευαλωτότητα δεν οφείλονται σε κάποια θεϊκή τιμωρία ή σε 
κάποια συλλογική κληρονομική ενοχή. Πάνω σε αυτή τη θέση θεμελιώνεται η πρωτίστως η 
Ορθόδοξη χριστιανική σωτηριολογία, η οποία παραπέμπει στη δυνατότητα του ανθρώπου 
να τελειωθεί πνευματικά, πέρα από τα όρια της κτιστότητας, της τρεπτότητας και της 
ευαλωτότητας. 

 
 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
 

Τραντά Χριστίνα, Εκπαιδευτικός/ Μουσικός- Φιλόλογος 
 
Η παρούσα εισήγηση στο πρώτο μέρος θίγει ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και 

ασχολείται με το πώς αυτή επηρεάζει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δίνεται ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο που τα πολιτιστικά 
κληρονομήματα -σε επίπεδο πολιτισμού- είναι σε θέση να δώσουν πνοή στο μέλλον του 
τουρισμού, καθώς ο επισκέπτης είναι - όσο τα χρόνια περνούν -περισσότερο απαιτητικός και 
αρέσκεται στην ανακάλυψη και γνώση νέων αντικειμένων και εννοιών . Στην εποχή που 
διανύουμε με τον περιορισμό των ανθρώπινων επαφών λόγω της διασποράς του covid-19 
και κατ ' επέκταση του περιορισμού του συνωστισμού των πολιτών , αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη να εξευρεθούν λύσεις για την επαφή με τον πολιτισμό με την υποστήριξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

 Επιπρόσθετα στο δεύτερο μέρος της εισήγησης μελετάται η περίπτωση της νήσου 
Σπιναλόγκα της Περιφέρειας Κρήτης , αλλά και ο βαθμός που επηρεάζεται το τουριστικό 
προϊόν ως τόπος επίσκεψης & πολιτιστικό μνημείο αλλά και οι προσπάθειες που έχουν γίνει 
για να εισέλθει η νήσος στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Τέλος, παρέχονται προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ψηφιακής 
τεχνολογίας που σχετίζεται με το πολιτιστικό μνημείο της Σπιναλόγκα. 

Πρώτιστος σκοπός της εισήγησης είναι σαφώς να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά 
ως μέγιστο αγαθό στην πορεία της τουριστικής οικονομίας. Αφετέρου στόχος είναι η 
ανάδειξη της νήσου Σπιναλόγκα και η συνεισφορά της στην πολιτιστική και τουριστική 
οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. 

Καταληκτικά, προτείνονται περισσότερες δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
σχετικά με το πολιτιστικό μνημείο που μελετάται προκειμένου να συνάδει με τις επιταγές 
των καιρών που διανύουμε. 
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3.6. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ («REFLECTIVE PARENT»): ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 

ΝΟΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (MENTALIZATION) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός 

 
Αναστοχαστική λειτουργία (Reflective Functioning) είναι η βασική ικανότητα του 

ανθρώπου να αποδίδει προθέσεις και νόημα στη συμπεριφορά, να κατανοεί τον εαυτό του 
και τους άλλους και να προβλέπει τη συμπεριφορά, τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις, τις 
προθέσεις, τα συναισθήματα και τις ελπίδες. Σύμφωνα με την Slade, η Γονική Αναστοχαστική 
Λειτουργία (Parental Reflective Functioning) αναφέρεται στην ικανότητα των γονέων να 
«συγκρατούν» την εσωτερική ζωή του παιδιού και να αναστοχάζονται γύρω από τη δική τους 
γονική εμπειρία, αλλά και την εμπειρία του παιδιού τους. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στην 
κατανόηση της συμπεριφοράς του ατόμου και στην ενθάρρυνση ανάπτυξης κοινωνικών 
σχέσεων μέσω της νοητικοποίησης (Mentalization). Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει 
αφενός τις βασικές θεωρητικές αρχές της γονικής αναστοχαστικής λειτουργίας κι αφετέρου 
ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για γονείς με παιδιά 6-12 ετών βασισμένο στη 
νοητικοποιήση, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης γονέα-παιδιού, στη μείωση των 
συγκρούσεων και στη γενικότερη βελτίωση και αρμονία των οικογενειακών σχέσεων. Το 
πρόγραμμα αυτό (Mentalization-Based Treatment for Parents: Reflective Parenting) 
εφαρμόζεται στο Anna Freud, Εθνικό Κέντρο για το Παιδί και την Οικογένεια στο Λονδίνο, 
σύμφωνα με το μοντέλο των Cooper and Redfern από το 2016. Απευθύνεται σε γονείς που 
αναγνωρίζουν δυσκολίες στη σχέση τους με το παιδί τους ή που έχουν παιδιά με σημαντικές 
συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές και κοινωνικές δυσκολίες. Κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο της νοητικοποίησης στην ποιότητα 
του δεσμού γονέα-παιδιού, στο ψυχικό τραύμα που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, και 
στην οικογενειακή βία. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός  

 
Η έννοια της νοητικοποίησης (Μentalization) προσδιορίζει την αναστοχαστική λειτουργία 

(reflective functioning), δηλαδή την κατανόηση του εαυτού και του άλλου καθώς 
αλληλεπιδρούν. Η ικανότητα της νοητικοποίησης αναπτύσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια 
της αλληλεπίδρασης γονέα– παιδιού και καθορίζεται από την ευαισθησία και 
αποκρισιμότητα του γονέα στις ανάγκες του παιδιού. Η νοητικοποίηση συμβάλλει στη 
ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, μέσω της ρύθμισης του συναισθήματος και της 
κατανόησης των πεποιθήσεων, των σκέψεων, των επιθυμιών και των κινήτρων του εαυτού 
και του άλλου στη μεταξύ τους επικοινωνία. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το 
μοντέλο της αναστοχαστικής λειτουργίας για γονείς (Mentalization –Based Treatment for 
Parents: Reflective Parenting), το οποίο εφαρμόσαμε και για εκπαιδευτικούς με κάποιες 
τροποποιήσεις σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο προστατευτικός ρόλος της 
νοητικοποίησης στην ποιότητα του δεσμού γονέα/εκπαιδευτικού –παιδιού. Σκοπός της 
εισήγησης είναι να παρουσιάσουμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 
γονείς με επιτυχία από το 2016 στο Anna Freud National Center for Children and Families με 
στόχο την ενίσχυση της γονικής αναστοχαστικής ικανότητας, τη μείωση των συγκρούσεων 
και βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Το μοντέλο αυτό υλοποιήσαμε σε ομάδα γονέων 
και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Χανίων, ενώ επιχειρήσαμε τη δυνατότητα 
εφαρμογής της αναστοχαστικής λειτουργίας στο χώρο της εκπαίδευσης, εξηγώντας τη 
λειτουργία του αναστοχαστικού δασκάλου. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε τα 
πρώτα πορίσματα από την πιλοτική εφαρμογή του εγχειρήματος και τις πρώτες σκέψεις και 
συμπεράσματα για τη σημασία και δυναμική του μοντέλου στην ενδυνάμωση υγιών σχέσεων 
με τα παιδιά μας και τους μαθητές μας. 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση ανέτρεψε σε ελάχιστο χρόνο βεβαιότητες, 

συναισθήματα, συνήθειες, συμπεριφορές και επέβαλε προσαρμογές σε νέα πρότυπα. Η 
μεταβολή στην επικοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν 
άφησε ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαμόρφωσαν 
νέο πλαίσιο λειτουργίας και η διδακτική και κοινωνική καθημερινότητα άλλαξε. Την 
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αναστολή λειτουργίας των σχολείων ακολούθησε η από απόσταση λειτουργία τους, για να 
συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Χωρίς να αγνοείται η θετική επίδραση της 
ηλεκτρονικής μάθησης και μάλιστα σε έκτακτη ανάγκη, η μάθηση στη σχολική τάξη είναι πιο 
προσωπική και διαδραστική και δεν αντικαθίσταται. Παρότι τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένη 
προσαρμοστικότητα, ορισμένα καθίστανται περισσότερο ευάλωτα σε αλλαγές της 
καθημερινότητάς τους, όπως είναι οι αλλαγές επικοινωνίας και σχέσεων. Η αναγκαστική 
απομάκρυνση από σχολείο, φίλους, συμμαθητές, ο περιορισμός εξόδου, δραστηριότητας, 
εγγύτητας, ανθρώπινης επαφής, που αντικαταστάθηκε από τη διαδικτυακή, και η διαρκής 
προσαρμογή σε νέα δεδομένα, είναι πιθανό να επηρεάσουν την ψυχοσυναισθηματική 
κατάσταση κάποιων παιδιών/εφήβων και ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία, άγχος, θυμό, 
οξυθυμία, μοναξιά, κόπωση. Η παροχή στήριξης στους μαθητές είναι σημαντική και ο 
εκπαιδευτικός, ως «σημαντικός άλλος», μπορεί να συμβάλει μέσω κατάλληλων 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η εργασία αφορά πρακτικές ενίσχυσης της 
κοινωνικοσυναισθηματικής διάστασης της μαθησιακής διαδικασίας, που συντελείται εξ 
αποστάσεως, με σύγχρονο τρόπο, για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός είναι 
η στήριξη όλων των μαθητών στον µαθησιακό και συναισθηµατικό τοµέα, ιδιαίτερα αυτών 
που εμφανίζουν κάποιο βαθμό ευαλωτότητας, προκειμένου να επιτευχθεί θετικό πλαίσιο 
ηλεκτρονικής διδασκαλίας που προάγει την επικοινωνία, τη συμμετοχή, τις σχέσεις και τη 
συναισθηματική ευεξία. Παρουσιάζονται ενδεικτικές πρακτικές, που σχετίζονται με τη 
διαμόρφωση θετικού κλίματος, μεθόδους διδασκαλίας, διδακτικό υλικό και δραστηριότητες 
που ευνοούν την εμπλοκή και επικοινωνία των μαθητών, την έκφραση συναισθημάτων, 
δίνουν αίσθηση ελέγχου των πραγμάτων και αποπνέουν αισιοδοξία. Οι προτεινόμενες 
πρακτικές διατηρούν τους δεσμούς και τη συνοχή της τάξης, προλαμβάνουν αρνητικά 
συναισθήματα και συμπεριφορές και βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
αντιξοοτήτων. 

 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ. Νομού Ηρακλείου  

Ντακούλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
 
Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναφορικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων των νομών 
Δωδεκανήσου και Ηρακλείου. Η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αποτελούν το βασικό σκοπό της παρούσας μελέτης. Η διερεύνιση των απόψεων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Βασικοί άξονες 
του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν: οι δεξιότητες ακρόασης, οι προστριβές, τα εμπόδια, τα 
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δίκτυα επικοινωνίας, η αποτελεσματικότητα των συναντήσεων και οι επικοινωνιακοί ρόλοι 
των εκπαιδευτικών. Οι βασικοί αυτοί άξονες αποτελούν και τους επιμέρους στόχους της 
έρευνας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από δύο μέρη και μια 
συνοδευτική επιστολή. Η πρώτη σελίδα του λειτουργεί ως μια συνοδευτική επιστολή η οποία 
αναφέρει το σκοπό της έρευνας, το φορέα της έρευνας, το ονοματεπώνυμο των ερευνητών 
και τη ρητή αναφορά για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητας. Το πρώτο 
μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούν οι δημογραφικές ερωτήσεις, οι οποίες επιμερίζονται 
στη 2η και την 3η σελίδα και το δεύτερο μέρος του αποτελούν οι πενήντα κύριες ερωτήσεις 
της έρευνας οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τους στόχους της.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων 
(σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών) παρουσιάζουν: α) θετικά και αρνητικά 
χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους αναφορικά με τις δεξιότητες ακρόασης, β) θετικά και 
αρνητικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους αναφορικά με τη διαχείριση προστριβών, 
γ) μεικτά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους αναφορικά με την επικοινωνιακή 
συμπεριφορά των διευθυντών/ριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν τα εμπόδια 
αποτελεσματικής ακρόασης, δ) ικανοποιητική χρήση διάφορων δικτύων επικοινωνίας 
προκειμένου να ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς και ε) μια ικανοποιητική προσπάθεια 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων και ιδιαίτερα τις συνεδριάσεις του 
Συλλόγου Διδασκόντων, αν και αυτές περιορίζονται ως επί το πλείστον σε θέματα ημερήσιας 
διάταξης. 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 
ΕΑΠ/Ηθικη και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση/Εκπαιδευτική ηγεσία/Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ/ΕΣΔΔΑ 
Παπαμιχαήλ Γεώργιος, μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

ΕΑΠ/Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα/Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντονισμού ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ  

 
Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό επίπεδο, η 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτελεί βασική κατεύθυνση και οριζόντιος 
άξονας δημόσιων πολιτικών. Κύρια κατεύθυνση είναι το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ) για διευκόλυνση τους με ενίσχυση των μέτρων αυτονομίας και ανεμπόδιστης 
συμμετοχής σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η 
ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δραστηριότητες της κοινωνίας είναι δείγμα 
ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Συνακόλουθα, η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά επιβάλλει, πέραν του συντονισμού όλων των 
εμπλεκομένων, την επιμόρφωση μεγάλου φάσματος των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό 
κατέστη ιδιαίτερα εμφανές ειδικά το τελευταίο διάστημα κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης έχει υλοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν 
πρόγραμμα με τίτλο «Ο ρόλος των ΝΤ στην προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ», με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων 
καταρχάς, καθώς και των υπαλλήλων και στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων ΑμεΑ. 

Από τα στοιχεία των αξιολογήσεων των σχετικών προγραμμάτων διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα επιμόρφωσης για τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση νέων τεχνολογιών στο 
θέμα της προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ. Με δεδομένο ότι η αξιολόγηση της 
επιμόρφωσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας 
του επιμορφωτικού έργου στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης από δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών που υλοποιήθηκε 
το επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Σε δεύτερο επίπεδο, η αποτίμηση του επιμορφωτικού έργου με αφετηρία τις 
εκπαιδευτικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, αποτέλεσε το έναυσμα για την ενσωμάτωση 
δημόσιων πολιτικών σχετικών με την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε μια σειρά συμπληρωματικών 
εκπαιδευτικών δράσεων. Αυτό αναμένεται να κορυφωθεί με την υλοποίηση καθολικής 
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ψηφιακής προσβασιμότητας στους ιστοτόπους της Δημόσιας Διοίκησης και υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης μέσω δράσεων του ΕΚΔΔΑ, όπως επιτάσσει η Βίβλος Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού. 

 
 
 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΑΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Βεργέτη Αθανασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Κατσιγιάννη Βικτωρία, ΣΕΕ ΠΕ70  

 
«Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης» κατά τον Dierking (2003) νοούνται κυρίως τα 

περιβάλλοντα μάθησης που βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού χώρου των σχολείων και 
μπορεί να δημιουργήσουν στους μαθητές ευκαιρίες ώστε να εμπλακούν σε δραστηριότητες, 
όπου η μάθηση καθοδηγείται από τα ενδιαφέροντά τους. Τόσο τα Προγράμματα Σπουδών 
όσο και τα σχολικά εγχειρίδια προτείνουν την αξιοποίηση των μουσείων, είτε μέσω 
επισκέψεων, δραστηριοτήτων, αναφορών σε μουσεία και ενημερώνουν για τις μουσειακές 
συλλογές και το εκπαιδευτικό τους υλικό ( μουσειοσκευές, φύλλα εργασίας, βίντεο, 
εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά). 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έννοια του σύγχρονου μουσείου ως άτυπο 
περιβάλλον μάθησης και γενικότερα τη μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, τις αδυναμίες 
που υπάρχουν στη μουσειακή εκπαίδευση στη χώρα μας και τη σχέση σχολείου με το 
μουσείο μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Με την εν λόγω εργασία 
επιχειρείται η εφαρμογή των θεματικών κατηγοριών των μουσείων/συλλογών στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των τάξεων του δημοτικού σχολείου. 

Τα μουσεία αποτελούν ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει την 
κατάκτηση γνώσης μέσα από ποικίλες εμπειρίες. Δεν εστιάζονται μόνο στην επίσκεψη και 
την απλή θέαση των εκθεμάτων αλλά την οικοδόμηση προσωπικών νοημάτων και την 
μεταφορά στο σήμερα, τη σπουδαιότητα και ανάδειξη του νοήματος αυτού για τον μαθητή 
και τη μαθήτρια, ώστε να αλληλεπιδράσει και να δημιουργήσει την κατάλληλη μετάβαση από 
το μουσείο στο σχολείο και αντίστροφα. 

Η μουσειακή εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως κομμάτι της εκπαίδευσης. Το άνοιγμα του 
μουσείου στην κοινωνία φαίνεται να πραγματοποιείται με την υποδοχή των σχολικών 
ομάδων στα μουσεία και τα προγράμματα που εκπονούνται αλλά και τις διαφορετικές 
διαδρομές γνώσης που δημιουργούνται. 
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Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Κουρουτσίδου Μαρία, ΕΔΙΠ ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη, Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας  
Αντωναράκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου, αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της αειφορικής ηγεσίας. Η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών γίνεται σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο προσδοκιών, όπου γίνεται αναφορά 
στην ηγετική συμπεριφορά που θα ήθελαν να λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους/τις 
διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων και β) σε πραγματικό επίπεδο, αναφορικά με την 
σκιαγράφηση της πραγματικής εικόνας της διευθυντικής συμπεριφοράς, πάντα σε σχέση με 
την αειφορική ηγεσία.  

Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα 
δομημένο ερωτηματολόγιο, απολύτως ταιριαστό με το βασικό σκοπό της εργασίας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται: α) με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των 
εκπαιδευτικών στις τριάντα πέντε παραμέτρους της αειφορικής ηγεσίας, β) με το βαθμό 
ισχύος των εκπαιδευτικών στις παραμέτρους της αειφορικής ηγεσίας και γ) με το κατά πόσο 
διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ως προς τις παραμέτρους της αειφορικής ηγεσίας σε 
επίπεδο προσδοκιών σε σχέση με τις αντίστοιχες απόψεις τους σε επίπεδο ισχύος, τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, α) αναφορικά με το πρώτο 
ερευνητικό ερώτημα τοποθετούνται στο διάστημα μεταξύ "Συμφωνώ απόλυτα" και του 
"ούτε Συμφωνώ ούτε διαφωνώ" αφού οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 1,06 έως 2,06, β) 
αναφορικά με τον δεύτερο ερευνητικό ερώτημα τοποθετούνται στο διάστημα μεταξύ 
"Αρκετά" και του "Μέτρια" αφού οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 1,48 έως 3,09. Τέλος, 
αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα συμπεραίνουμε μέσα από τη σύγκριση του 
βαθμού «συμφωνίας» (επίπεδο προσδοκίας) και του βαθμού «ισχύος» (αυτό που συμβαίνει 
στην πράξη), ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της σημαντικότητας και της 
εφαρμογής, δηλαδή μεταξύ προσδοκίας των εκπαιδευτικών και πράξης σε καθημερινή βάση. 

 
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
 
Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων στηρίζεται σ δύο πυλώνες την 

Τεχνολογία και την Οικονομία, οι οποίοι αξεδιάλυτα μελετούν τις ανάγκες των ανθρώπων και 
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τα μέσα με τα οποία αυτές ικανοποιούνται. Ο Adam Smith, πατέρα της Οικονομικής 
Επιστήμης με το έργο του ‘Ο Πλούτος των Εθνών’ προσπαθεί να εξηγήσει την ανθρώπινη 
συμπεριφορά για την κάλυψη των απεριόριστων οικονομικών αναγκών με περιορισμένα 
μέσα, δηλαδή αγαθά. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων με βελτιστοποιητικά κριτήρια 
συνιστά την χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίησή τους μέσα από την διαδικασία της 
ανακύκλωσης. Οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου 
προσπάθησαν να μελετήσουν το ιστορικό έργο του Πλούτου των Εθνών μέσα στο σύγχρονο 
τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Τα υλικά που έχουμε στο σπίτι μας και προορίζονται για τα σκουπίδια, κι όμως μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Οι μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου του Ελληνικού 
Κολλεγίου κατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα κυρίως υλικά. Τα θέματα των εργασιών της Α’ 
τάξης αφορούν συστήματα μεταφορών καθώς επίσης και συστήματα παραγωγής ενέργειας, 
ενώ τα θέματα των εργασιών της Β’ τάξης αφορούν βιομηχανίες – εργοστάσια, βιοτεχνίες- 
εργαστήρια και εν γένει συστήματα παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο του μαθήματος των καλλιτεχνικών κατασκευάστηκαν ανάγλυφες κουκουβάγιες – το 
σύμβολο της παιδείας με την χρήση όσπριων και άλλων υλικών. 

Ο τόπος εγκατάστασης έχει μεγάλη σημασία γιατί επηρεάζει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής. Έτσι, για παράδειγμα, μια επιχείρηση που παράγει καταναλωτικά προϊόντα θα 
πρέπει να είναι κοντά σε κέντρα κατανάλωσης (πόλεις) και να έχει πρόσβαση σε δίκτυα 
μεταφοράς. Στην ίδια λογική, τεράστια αξία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει και το 
καλό οδικό δίκτυο (για τη μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων), τα λιμάνια κτλ. Οι 
υποδομές μιας χώρας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου κατασκευάζουν μεταξύ 
άλλων και….. έργα υποδομής. 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ "ΕΥΡΩΠΗ 2020":  
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΑΠ, Δικηγόρος 
 
Η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" αφορούσε στο στρατηγικό σχεδιασμό και προτεραιότητες 

πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης στη δεκαετία 2011-2020. Εκ των βασικών αξόνων της 
Στρατηγικής αποτέλεσε η εκπαίδευση, θέτοντας ειδικότερους στόχους. Μετά τη χρονική 
ολοκλήρωση της εφαρμογής της, σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτελεί μια κριτική 
επισκόπηση των αποτελεσμάτων στο πεδίο της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην εκπαίδευση. 
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ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και 

η εμφάνιση του διαδικτύου και, κυρίως, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οδήγησαν τους 
μελετητές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες να αποδώσουν στις γενιές χρηστών διάφορα 
ονόματα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να κάνουν εντονότερη την παρουσία τους 
στη ζωή μας από το 2006 κι έπειτα, ενώ η χρήση τους έχει δημιουργήσει έναν νέο 
εκσυγχρονισμένο κόσμο, με κύριο χαρακτηριστικό του την παγκοσμιότητα. Έναν κόσμο όπου 
νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναμένεται να 
επιφέρουν τα επόμενα χρόνια ακόμα μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αλλαγές σε διάφορους 
τομείς, όπως η Εκπαίδευση και τα Μέσα Ενημέρωσης. Τι είναι, όμως, στην πραγματικότητα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πώς μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες 
που προσφέρουν; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, 
μέσω εργαλείων και πρακτικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να έχουν τη μέγιστη 
δυνατή αποδοχή τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από δημοσιογράφους. Η παρούσα 
εργασία παρουσιάζει δεδομένα τα οποία αφορούν στην ποιότητα του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος και της εκπαίδευσης, κυρίως της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπό τις 
προαναφερθείσες συνθήκες. Πρόκειται για μια δευτερογενή έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί 
μέρος πρωτογενών δεδομένων -τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων από τρεις (3) 
έρευνες, με δείγμα ενήλικα άτομα από Κύπρο και Ελλάδα- ως δευτερογενή. 

 
 
 

Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Η σκιαγράφηση του προφίλ και της επαγγελματικής ταυτότητας ενός Εκπαιδευτικού ο 

οποίος διδάσκει και σχετίζεται με ενήλικες (Εκπαιδευτής Ενηλίκων) είναι ιδιάζουσα και 
καίρια, και δη σε μια οπτικοποιημένη, τεχνολογική και πολυμεσική εποχή - τριών 
διαστάσεων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη και ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, αυξανόμενη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και μετατόπιση 
της κατανάλωσης του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δημιουργώντας συνεχείς μεταβολές. 
Οι τρεις αυτοί πυλώνες συνοψίζονται στο τρίπτυχο των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και 
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Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από και μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), επηρεάζοντας 
άμεσα και έμμεσα και τον τρόπο μάθησης, διδασκαλίας ή και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ο κύριος σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του 
σημερινού Εκπαιδευτή Ενηλίκων από Ελλάδα και Κύπρο, ο οποίος ζει, κινείται, εργάζεται 
αλλά και μαθαίνει σε αυτή την εποχή των τριών διαστάσεων. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν υπό το πρίσμα από και μέσω των ΤΠΕ, με όργανο μέτρησης τη 
συνέντευξη ως ερευνητική προσέγγιση. Οι αφηγητικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 
πραγματικό χρόνο σε δείγμα 22 ενηλίκων ατόμων διάφορων γενεών, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 
χρησιμοποιώντας συμβατικά και νέα μέσα. Οι ιστορίες τους αποκάλυψαν ότι η (χρήση της) 
τεχνολογία(ς) παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, καθιστώντας την, 
θέλοντας και μη, ως ένα εξαιρετικά «τεχνολογικό» επάγγελμα. Αυτό που συμπεραίνεται 
καταληκτικά είναι ότι η χρήση των ΤΠΕ προϋποθέτει έναν νέο τρόπο προσέγγισης μέσω των 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, και δη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
απαιτώντας πολλές δεξιότητες και ικανότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία για μια 
αποτελεσματική διδασκαλία με μαθησιακά αποτελέσματα και ευέλικτη δια βίου μάθηση. 

 
 
 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 
 

Παπαδήμας Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

επίπεδο ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που βιώνουμε στην 
τρέχουσα περίοδο εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 206 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
υπηρετούν σε όλους τους τύπους σχολείων και προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο 
που περιελάμβανε 32 ερωτήσεις (τύπου Likert). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
κατανεμήθηκαν σε έξι θεματικούς άξονες, ως εξής: α) πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία, β) γνώσεις και εμπειρία των εκπαιδευτικών να 
χρησιμοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, γ) δεξιότητες των εκπαιδευτικών, δ) 
υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και διαθέσιμοι πόροι για την εφαρμογή εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, ε) ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνικές της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας και στ) στρατηγική σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ηγεσίας της παιδείας για 
την προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε ικανοποιητικό 
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επίπεδο ετοιμότητας κυρίως σε ότι αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
την κατ’ ανάγκη μετάβαση από την παραδοσιακή, δια ζώσης διδασκαλία στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης πως συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευτικών επηρεάζουν το επίπεδο ετοιμότητας. Το μορφωτικό επίπεδο των 
εκπαιδευτικών επηρεάζει το επίπεδο ετοιμότητας των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους 
παράγοντες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η 
ηλικία, επίσης επηρεάζει το επίπεδο ετοιμότητάς τους όσον αφορά τους παράγοντες γνώσεις 
και δεξιότητες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και οι εκπαιδευτικές και θεωρητικές τους 
προεκτάσεις συζητήθηκαν υπό το φως της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Γίνονται, επίσης, 
εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός Ψυχολόγος 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

 
Η μελέτη διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των 

μαθητών του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
Εξετάζονται: α) οι διαστάσεις της αυτοεκτίμησης, β) τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα 
και γ) η επαγγελματική τους αυτεπάρκεια. Στόχος μας είναι η καταγραφή των παραγόντων οι 
οποίοι επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές 127 μαθητών Λυκείου με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες σε συνάρτηση με αντίστοιχο δείγμα 127 μαθητών Λυκείου του 
γενικού πληθυσμού. Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση και την καταγραφή 
διαφοροποίησης στην επαγγελματική τους επιλογή ήταν η «Κλίμακα αυτοεκτίμησης για 
παιδιά-ανεξαρτήτως πολιτισμικών παραγόντων» (Culture-Free Self Esteem Inventory for 
children CFSEI-B) και η αναθεωρημένη έκδοση του Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας 
(ΤΕΠΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2007). Στην έρευνα αναλύονται και παρουσιάζονται 
ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών, οι παράγοντες για την εμφάνιση των μαθησιακών 
δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά των μαθητών Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες, η 
επαγγελματική τους ανάπτυξη και αντίστοιχα ο επαγγελματικός προσανατολισμός των 
μαθητών Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η επαγγελματική τους αυτεπάρκεια, η 
αυτοεκτίμηση και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις 
στις απαντήσεις των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, στις διαστάσεις της αυτοεκτίμησης, 
των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και της επαγγελματικής αυτεπάρκειας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υστερούν στις διαστάσεις της 
αυτοεκτίμησης και στα επίπεδα επαγγελματικής αυτεπάρκειας, ενώ επιλέγουν πρακτικά και 
οργανοδιοικητικά επαγγέλματα. 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ:  
ΑΝΑΓΚΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 
Η αγορά εργασίας, όπως αποδεικνύεται από τις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών, αλλά 

και από τις εκτιμήσεις για τις επόμενες δεκαετίες, είχε και θα έχει σημαντικές ανάγκες για 
αυξημένου κύρους και γνώσεων επαγγελματίες στο χώρο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής. 
Αυτό γίνεται κατανοητό από γεγονότα όπως (α) αυξανόμενα σε μέγεθος/ αξία περιουσιακά 
στοιχεία εταιρειών είναι άϋλα και χρειάζεται αυξημένη γνώση ή εξειδίκευση για την 
αποτίμησή τους και (β) μεταβολή των κινδύνων που ενδεχομένως επηρεάσουν τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνολογία, την 
απάτη, την κλιματική αλλαγή κλπ. Η ακαδημαϊκή προετοιμασία των μελλοντικών 
επαγγελματιών στα ΑΕΙ, ώστε αυτοί να κατανοούν αφενός τα επιστημονικά ερωτηματικά και 
το εύρος για κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου τον τρόπο 
προσέγγισης και αντιμετώπισής τους, πρέπει να διέπεται από αποτελεσματική διδακτική 
μεθοδολογία, η οποία να είναι εύληπτη και να γίνεται κατανοητή από το σύνολο των 
διδασκομένων.  

Η εξέταση του θέματος αφορά την υπό κανονικές (non-covid) συνθήκες διδασκαλία, όπου 
η μεθοδολογία (και οι συνεπαγόμενες προτάσεις) απαιτεί σημαντική ταυτόχρονη δέσμευση 
από διδάσκοντες και διδασκομένους, με παράλληλο εμπλουτισμό με άλλες δράσεις, όπως πχ 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς – ατομικούς ή ομαδικούς – επισκέψεις σε εκδηλώσεις ή 
εταιρείες και λοιπές δράσεις, κατά προτίμηση με κίνητρα. Δεδομένων των συνεχών αλλαγών 
και εξελίξεων στα δύο αυτά πεδία προκύπτει η αναγκαιότητα γνώσης, αλλά και εξάσκηση 
στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα δύο αυτά συγκεκριμένα και αλληλένδετα 
πεδία/επαγγέλματα, η οποία προφανώς θα ακολουθεί δια βίου, όσους ενταχθούν στα 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, οπότε πρέπει να έχουν γίνει ευκρινείς οι απαιτήσεις γνώσεων 
και οι μελλοντικές ανάγκες, πριν εισέλθουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Τέλος, γίνεται 
αναφορά στη μέριμνα των ΑΕΙ για ενίσχυση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή όσων 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδιαιτέρως στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. 

 
 

ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΜΙΑ «ΕΥΑΛΩΤΗ» ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Είναι κοινώς αποδεκτό πως ένας από τους βασικότερους συντελεστές για την επίτευξη 

των στόχων ενός οργανισμού, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα, αν δεν υπάρχει το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ένας οργανισμός δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος. Στον 
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τομέα της εκπαίδευσης, το σύνολο των λειτουργιών που διασφαλίζει την παροντική και 
μελλοντική ύπαρξη του απαιτούμενου και ταυτόχρονα κατάλληλου προσωπικού, 
κατονομάζεται στελέχωση. Η στελέχωση είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική 
διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του απαιτούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού, την προσέλκυσή του, την επιλογή, την τοποθέτηση, την υποδοχή στις σχολικές 
μονάδες και την αρχική εκπαίδευσή του. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί στα 
τελευταία στάδια της στελέχωσης, δηλαδή σε αυτά της υποδοχής του νέου εκπαιδευτικού 
και την αρχική εκπαίδευση που αυτός λαμβάνει. 

Η εισαγωγή ενός νέου εργαζόμενου αφορά όλους τους οργανισμούς που απασχολούν 
ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η κατοχή επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων δε 
συνεπάγουν μία «αυτόματη» προσαρμογή στη νέα θέση. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η 
υποδοχή του νεοδιοριζόμενου ξεκινά με την πρόσληψη, ενώ το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
είναι η ομαλή ένταξή του στη νέα σχολική μονάδα. Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν κατά τη διαδικασία της υποδοχής ενός νεοδιοριζόμενου είναι η 
κοινωνικοποίηση, η αποδοτικότητα και η οργανωσιακή κουλτούρα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν 
υφίσταται ένα επίσημο πρόγραμμα υποδοχής των νεοδιόριστων στη σχολική μονάδα.  

Επιπλέον, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά των 
υπόλοιπων εκπαιδευτικών, όπως και τις ίδιες ανησυχίες. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός 
πως, ένας νεοδιοριζόμενος έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με ποικίλες προβληματικές 
καταστάσεις, τις οποίες καλείται να επιλύσει ανακαλύπτοντας μεθόδους και μέσα, με λίγα 
λόγια να αυτοσχεδιάσει. Συνεπώς, απαιτείται ένας τύπος επιμορφωτικής διαδικασίας, ενός 
συστηματικού προγράμματος ενσωμάτωσης των νεοδιόριστων.  

 Η εισήγηση έχει ως στόχο την κατάδειξη της σπουδαιότητας της υποδοχής και της 
ενσωμάτωσης των νέων εκπαιδευτικών, καθώς και προτάσεις τρόπων που αυτά μπορούν να 
επιτευχθούν μέσα στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Ψύρη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70/Διευθύντρια 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 / Προϊσταμένη νηπιαγωγείου  

 
Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των δημοτικών κοινοτήτων Κω και Λέρου αναφορικά με το ρόλο της 
ενεργητικής ακρόασης στην αποτελεσματική επικοινωνία. Η εργασία σκοπεύει στην 
αναγνώριση των δεξιοτήτων ακρόασης από τον κάθε εκπαιδευτικό και το βαθμό που θα 
πρέπει να βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες. Συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευτικός κλήθηκε να 
απαντήσει σε 12 δηλώσεις χρησιμοποιώντας μια 5/βάθμια κλίμακα likert, σε δύο επίπεδα: 
α) Σε επίπεδο «εφαρμογής», δηλαδή τι ισχύει για τους εαυτού τους. Στο επίπεδο αυτό οι 
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εκπαιδευτικοί αναφέρουν το βαθμό που εξασκούν την κάθε δεξιότητα ακρόασης και β) Σε 
επίπεδο επιθυμητό, δηλαδή σε τι βαθμό θα ήθελαν να βελτιωθούν στις συγκεκριμένες 
δεξιότητες ακρόασης προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη κατανόησης και 
ερμηνείας του μηνύματος των ομιλητών.  

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείτο από την εισαγωγή και το κύριο μέρος. Στην εισαγωγή 
αναφέρονταν περιληπτικά ο σκοπός της έρευνας και τονίζονταν εμφατικά ο σεβασμός στην 
ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων. Το πρώτο μέρος του ερωματολογίου περιελάμβανε 
προσωπικές και δημογραφικές ερωτήσεις. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου 
αποτελούνταν από 12 προτάσεις/ δηλώσεις. Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να 
απαντήσουν στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων με μία προκαθορισμένη σειρά σε δύο επίπεδα, σε 
επίπεδο «εφαρμογής» και σε «επιθυμητό» επίπεδο. 

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε 
είναι η δειγματοληψία ευκολίας (μη πιθανοτική), αφού οι συγγραφείς αποφάνθηκαν στα 
πλέον εύκολα προσβάσιμα υποκείμενα της έρευνας, μέσα από ένα διαδικτυακό κάλεσμα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, αφού προέκυψε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων δηλαδή μεταξύ των δεξιοτήτων ακρόασης που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί και του βαθμού βελτίωσης που απαιτούν αυτές. 
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4.1. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Αγγελιδάκη Μαρια, Εκπαιδευτικός- Ψυχολογός, Διευθύντρια ΔΙΕΚ 
 
Ο ρόλος της εικόνας, στη σύγχρονη μετανεωτερική κοινωνία, αναδεικνυεται καταλυτικός 

όχι μόνο για την πρόσληψη της γνώσης και τη συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειμένου, 
αλλά και για τις δι-υποκειμενικές σχέσεις και την κατασκευή ιδεολογιών. Tο «Εγώ», μέσω 
των εικόνων, σύμφωνα με τον Cassirer συλλαμβάνει τις νοηματοδοτήσεις του κόσμου και 
συνδέεται συναισθηματικά με την υλικότητα που αντιπροσωπεύουν. Στη μεταβατική αυτή 
εποχή, εποχή εξεικόνισης της πραγματικότητας, ένα νέο πολιτισμικό «παράδειγμα» 
αναδύεται με πολλαπλούς κινδύνους για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την καταστρατήγηση των ελευθεριών. Η τεχνολογία έχει αναπτύξει εκλεπτυσμένους 
μηχανισμούς διείδυσης στο υποσυνείδητο και αμβλύνει τις αντιστάσεις, καθώς η συνεχής 
προβολή εικόνων οδηγεί στη φυσικοποίηση, στην αποδοχή και στην παγίωση των 
ανισοτήτων.  

Η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει ένα νέο δυναμικό ρόλο, προσανατολισμένο 
στην κριτική ανάγνωση, στην αποκωδικοποίηση και στην ερμηνεία των εικόνων, με στόχευση 
στην πνευματική εγρήγορση, στη συνειδητότητα των κοινωνικών ανισοτήτων και στην 
καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας. 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης της δύναμης της 
εικόνας και της συμβολικής χρήσης της, ως εργαλείου διαμεσολάβησης, ανάμεσα στην 
ατομική συνείδηση και στο συλλογικό «γίγνεσθαι. Η μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει τη 
μορφή διαλογικού- διακαλλιτεχνικού πλαισίου στο οποίο οι μαθητές εμπλέκονται δυναμικά 
στην κριτική ανάγνωση φωτογραφιών. Μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία γίνονται 
αντιληπτοί οι εκλεπτυσμένοι μηχανισμοί και διερευνώνται τα αίτια των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Τέλος, δίδεται έμφαση στην αναζήτηση παρεμβάσεων για την άμβλυνση των 
παθογενιών. 

 
 

ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 
Κατσίμπελης Αθανάσιος, Διευθυντής Δημοτικού σχολείου Σκουροχωρίου Ν. Ηλείας  

 
Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί τόσο αυτοδύναμα 
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όσο και συμπληρωματικά μέσα στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Έχοντας 
από πολύ νωρίς τον τίτλο «πολυμορφική» μετατρέπεται σε ποιοτική εκπαίδευση που 
λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον. 

Πώς έχουν όμως όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε αυτού του είδους τη διαδικασία; Είναι 
δυνατόν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ολιγοθέσια σχολεία στα ορεινά της χώρας μας και 
συγκεκριμένα στα ορεινά της Ηπείρου; Μαθητές οι οποίοι δεν έχουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, λόγω απουσίας των 
κατάλληλων υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές όπου τα μοναδικά σχολεία που 
υπάρχουν είναι μονοθέσια ή διθέσια. Ως εκ τούτου, το υπόβαθρο χρήσης της εξΑΕ είναι 
διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή.  

Επιχειρώντας να αναδείξουμε τη θεματική της εξΑΕ στα ολιγοθέσια σχολεία, διαγράφεται 
η πορεία μιας έρευνας, η οποία περιλαμβάνει μια δομημένη συνέντευξη με τους 
εκπαιδευτικούς των ολιγοθεσίων σχολείων και ένα ερωτηματολόγιο ψυχοκοινωνικής 
ετοιμότητας στους μαθητές, που αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου αναλύονται 
οι δείκτες των μεταβλητών, ελέγχεται η αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach’s alpha, 
πραγματοποιείται παραγοντική ανάλυση για τη διερεύνηση της βαρύτητας του κάθε 
παράγοντα, καθώς και έλεγχος με p-value. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ  

ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ‘Η ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Βε Αντριάνα, Εκπαιδευτικός, επιστημονικός συνεργάτης Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

 
Οι όροι ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χαρακτηρίζονται ως αόριστοι οι οποίοι 

«δεν αποτελούν νομικές έννοιες επαρκώς προσδιορισμένες» (Κοντιάδης και Κατρούγκαλος, 
2005). Μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ως αυτές τις 
ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνία στην οποία ζουν. Ο όρος 
«ευπαθής ομάδα» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, 
αφού τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θεωρούνται ευάλωτα ως προς τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο πρόσφατος νόμος (4019/2011) για την Κοινωνική 
Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) 
ανήκουν οι ομάδες του πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή δυσχεραίνεται. 

Οι ΕΚΟ διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 1)Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: Άτομα με 
Αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, 
φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες 2)Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού: 
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μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες θύματα κακοποίησης, αναλφάβητοι, άτομα με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, μετανάστες & πρόσφυγες (Σιδερά και Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2015). 

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε ΕΚΟ επιδιώκουν την κοινωνική τους επανένταξη συνήθως 
με εφόδια. Ένα τέτοιο εφόδιο απαραίτητο για την προσωπική & επαγγελματική τους ανέλιξη 
είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωσή τους, καθώς και η εξειδίκευσή τους. 

Η μη προσφορά θέσεων εργασίας στις ομάδες αυτές, η έλλειψη προγραμμάτων 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το μη υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, κοινωνικά 
στερεότυπα και προκαταλήψεις είναι μερικοί από τους πολλούς παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την παραμονή και συντελούν στην εγκατάλειψη των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης από τα άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Γεωργιάδης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 
Mία διαφορετική οπτική και ένα καινοτόμο εγχείρημα στα εκπαιδευτικά πράγματα 

επιχειρεί να δώσει η Συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία σαν όρος (Inclusive education), 
εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Η Συμπεριληπτική εκπαίδευση μέσω συναφών 
διακηρύξεων των Ηνωμένων Εθνών, εκθέσεων ειδικών επιτροπών αποτελεί καινοτόμο τρόπο 
εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων υποστηρίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου σχολείου που θα είναι κοινό για όλους 
τους μαθητές. H προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, που εντάθηκε το 2016 ,έφερε στην 
επιφάνεια την ανάγκη ύπαρξης δομών υποστήριξης των προσφυγόπουλων ώστε να 
επιτευχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η ένταξη τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
Μία τέτοια υποστηρικτική δομή συμπεριληπτικής εκπαιδευσης αποτελεί ο θεσμός των 
Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Χωρίς να ισχυριστούμε ότι εξ 
αρχής οι ΔΥΕΠ λειτούργησαν αποτελεσματικά σε όλη τη χώρα και γνωρίζοντας τις εγγενείς 
και σύνθετες αδυναμίες τους, επισημαίνουμε ότι ρεαλιστικά ήταν αδύνατο και ανέφικτο να 
ιδρυθούν τάξεις υποδοχής για όλα τα νεοεισερχόμενα παιδιά στα πρωινά σχολεία και, 
αναγκαστικά, έπρεπε να υπάρξει για ένα διάστημα σε κάποιες περιοχές ένα σχολείο που θα 
φιλοξενεί αυτά τα παιδιά και σε απογευματινή ζώνη. Ήταν μια επιλογή που έπρεπε να 
εφαρμοστεί σε συνθήκες κρίσης, , έως ότου μπορέσει να οργανωθεί πιο κατάλληλα η 
υποδοχή των παιδιών προσφύγων στο πρωινό σχολείο 
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ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86  
Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

 
Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) του πληθυσμού έχουν περιορισμένη ή καθόλου 

πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Η 
εκπαίδευση είναι σημαντικός κοινωνικός θεσμός, στον οποίο η πρόσβαση των παιδιών Ε.Κ.Ο. 
πολλές φορές δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε 
γιατί προβάλλονται τυπικά εμπόδια στη φοίτησή τους. 

Ωστόσο, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει μέσο ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων, καθώς 
επηρεάζει την εξέλιξη του μαθητή γνωστικά, κοινωνικά, ηθικά, παρέχει εφόδια πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και συντελεί στη διαμόρφωσή του ως πολιτικά αυτόνομου και 
υπεύθυνου πολίτη. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός οδηγεί έμμεσα σε κοινωνικό 
αποκλεισμό, καθώς το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται με την κοινωνική και 
οικονομική ανέχεια.  

Ο τρόπος αντιμετώπισης των παιδιών Ε.Κ.Ο από την πολιτεία συνάδει με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινείται στην κατεύθυνση της εξασφάλισης διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης. Ζητούμενα είναι η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση 
στο σχολείο, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών 
αυτών στo καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, η μείωση της μαθητικής διαρροής, με 
γενικότερο σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων και της δημιουργίας μιας κοινωνίας 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την αρμονική 
συμπόρευση όλων. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εκπαίδευση παιδιών Ε.Κ.Ο. και ειδικότερα παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών, στα προβλήματα που παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα και 
στην αντιμετώπισή τους, καθώς και στον ρόλο του σχολείου στην ενίσχυση των παιδιών 
αυτών. Στόχος είναι να αναδειχθεί η συμβολή του σχολείου ως ασπίδας κατά του κοινωνικού 
αποκλεισμού μέσα από την παροχή γνώσης, παιδείας και αξιακής ενδυνάμωσης, 
διαμόρφωσης δημοκρατικού κλίματος ασφάλειας και σεβασμού και διαδικασιών 
κοινωνικοποίησης. Με τα παραπάνω μέσα, το σχολείο μπορεί να ενισχύσει τη 
συμμετοχικότητα και να διευκολύνει την αποδοχή της ετερότητας, στο πλαίσιο μιας 
γενικότερης προσπάθειας αλλαγής νοοτροπίας και στάσεων απαλλαγμένων από στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. 

 
 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

170 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Δημοσθενίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Λαμπρίδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας  

 
Η έρευνα αφορά στη μελέτη του ρόλου της προκατάληψης και της διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας, επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο στόχος της είναι διττός: Αφενός μεν, να 
διερευνήσει τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για την κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων μαθητών τους. Αφετέρου δε, να αναδείξει τον κομβικό ρόλο της προκατάληψης 
και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας, επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ως 
μεταβλητών που διαμορφώνουν τις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών προς τους 
πρόσφυγες μαθητές τους και επηρεάζουν καίρια την κοινωνική ένταξη των μαθητών αυτών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε ποιοτική έρευνα με τη χρήση 
συνεντεύξεων ημι-δομημένου τύπου οι άξονες των οποίων αφορούσαν τη μελέτη των 
προαναφερόμενων μεταβλητών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 12 εκπαιδευτικοί, 6 
εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής και 6 εκπαιδευτικοί κανονικών τάξεων. Ο λόγος των 
συμμετεχόντων αναλύθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Τα ευρήματα ανέδειξαν 
ως κύριες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων μαθητών την επικοινωνία με τους γονείς, την παρακίνηση των μαθητών για 
αλληλεπίδραση και τη χρήση λέξεων από τη μητρική τους γλώσσα. Ωστόσο η χρήση τους είναι 
αποσπασματική, πραγματοποιείται «επιφανειακά» και δεν φαίνεται να εντάσσεται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο που να στοχεύει στην ένταξη τους. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν στοιχεία 
διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης, ωστόσο εμφανίζονται λιγότεροι επαρκείς και έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ετερότητας και ένταξης των μαθητών αυτών. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά τόσο κρυφής, όσο και φανερής προκατάληψης που 
ενυπάρχουν στις απόψεις τους. Εκπαιδευτικοί που φαίνεται να διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό 
χαρακτηριστικά στοιχεία τόσο φανερής, όσο και κρυφής προκατάληψης, εμφανίζονται 
λιγότερο ευαίσθητοι διαπολιτισμικά και δείχνουν να πραγματοποιούν ελάχιστες πρακτικές 
προκειμένου να βοηθήσουν τους πρόσφυγες μαθητές να ενταχθούν κοινωνικά. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ  
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Δήμου Πασχάλης, Διευθυντής δημοτικού σχολείου, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης, ΜΔΕ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 
Σαπίδης Παναγιώτης, Διευθυντής δημοτικού σχολείου, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση 

της Εκπαίδευσης  
 
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης 

Προγραμμάτων Σύγχρονης κι Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τα ζητήματα 
διδασκαλίας που προέκυψαν, ως προς τις ευάλωτες ομάδες μαθητών κατά την περίοδο 
Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020.  

Σε αυτή την προσπάθεια θα αξιοποιηθεί η επισκόπηση των καταγραφών στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο εγγράφων και των εγκυκλίων μέσα από τη συγκριτική «αντιπαράθεση» με 
τα στοιχεία της συμμετοχικής παρατήρησης - εμπειρίας εφαρμογής, αφού οι συντάκτες της 
συγκεκριμένης εργασίας λειτούργησαν ως μέλη Ομάδων Υποστήριξης των σχολικών δομών 
υπηρεσίας τους της συγκεκριμένης δράσης.  

Επικουρικά η συστηματική παρατήρηση όλων των φαινομένων στη χρονική εξέλιξή τους 
σύμφωνα με τις αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας και του απαραίτητου αναστοχασμού, 
μας δίνει τη δυνατότητα, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ζητήματα υλικοτεχνικής 
υποδομής, τη συνέπεια σε έργα και πράξεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και τη 
συμμετοχή εκπαιδευτικών – μαθητών στη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη διδασκαλία. 

 
 
 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Διακογεωργίου Διονυσία, Κοινωνική Λειτουργός - Απόφοιτη ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μοναδων" 

Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
 
Η παρούσα εργασία συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και των 

αναφερόμενων πρακτικών των εκπαιδευτικών, σχετικά με ζητήματα διαχείρισης των τάξεων 
υποδοχής. Η διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει των αρχών της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης ευρύτερα και της Πολιτισμικά Υπεύθυνης Διδασκαλίας ειδικότερα και εστιάζει 
συγκεκριμένα στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Παράλληλα, βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών επιδιώκεται η αποτίμηση 
της λειτουργίας του θεσμού των Τάξεων Υποδοχής στα Δωδεκάνησα.  

Ως ερευνητικό εργαλείο κρίθηκε κατάλληλο η ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2020 σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
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υπηρετούν σε «Τάξεις Υποδοχής» των σχολείων της Ρόδου. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που 
λάβαμε από τους/τις εκπαιδευτικούς του ερευνητικού δείγματος, προκύπτει ότι ο θεσμός 
των «Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (ΖΕΠ), ο οποίος έχει ως στόχο την ενίσχυση των 
μαθητών και των μαθητριών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στη σημερινή εκπαιδευτική 
πραγματικότητα είναι πλέον απαραίτητος για την ελληνική κοινωνία, ωστόσο, παρουσιάζει 
αρκετά κενά όσον αφορά τη λειτουργία του, τη διοίκησή του και θέματα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών. Σε αυτό το δύσκολο έργο οι στυλοβάτες και καθοδηγητές είναι οι 
εκπαιδευτικοί, που παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, παραμένουν συνεπείς στην 
ολοκλήρωση του έργου τους με στόχο την ένταξη των εκπαιδευομένων τόσο σε κοινωνικό 
επίπεδο όσο και σε εκπαιδευτικό. Συνεπώς, προτείνεται η πολιτεία να δώσει περισσότερη 
βαρύτητα σε αυτές τις δομές αναβαθμίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και τη λειτουργία τους. 
Γενικότερα, ο θεσμός των «Τάξεων Υποδοχής» κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και η παρούσα 
έρευνα έχει ως απώτερο στόχο να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμισή του. 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 
 

Κατσίμπελης Αθανάσιος, Δάσκαλος ΠΕ70-M.Ed, Νομικός ΠΕ78-M.Sc in Education 
management 

Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Άρτας  
Βρόντου Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Εκπ/σης Πανεπιστημίου Πατρών 
 
Αποκλεισμένοι από την τηλεκπαίδευση είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα Ρομά 

μαθητές σε όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας που διανύει η χώρα 
για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά 
μαθητών δεν παρακολούθησε τα μαθήματα στις ψηφιακές τάξεις είτε επειδή δεν διέθετε 
εξοπλισμό, είτε διαδίκτυο και αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα των ηλεκτρονικών 
απουσιών  

Σε πολλά σχολεία μικτής εκπαίδευσης οι ψηφιακές τάξεις λειτούργησαν καθημερινά στο 
σύνολό τους, υπάρχουν όμως φορές που εκπαιδευτικοί ήταν μόνοι τους απέναντι στην οθόνη 
του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και η ψηφιακή αίθουσα κενή από μαθητές.  

Η έρευνα μας είναι μια μελέτη περίπτωσης σε δημοτικό σχολείο της Ηλείας στο οποίο 
λειτουργούν 2 τμήματα ΖΕΠ και φοιτούν 35 μαθητές ρομά. 

Η έρευνα περιλαμβάνει μια δομημένη συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων 
ΖΕΠ του σχολείου και ένα ερωτηματολόγιο ψυχοκοινωνικής ετοιμότητας στους μαθητές όταν 
επέστρεψαν στο σχολείο στην επαναλειτουργία της δια ζώσης διδασκαλίας 
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ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κιομουρτζής Χάρης, Νομικός 
Τσίγκου Άννα, Πολιτικός Επιστήμων  

 
Η Εισήγηση αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τις ευεργετικές συνέπειες της εκπαίδευσης 

στους κρατούμενους, με απώτερο και τελικό στόχο την σταδιακή επανένταξη τους στην 
κοινωνία, ως ενεργά και υγιή μέλη. Θα αναφερθούν αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών 
που αποδεικνύουν την θετική επιρροή της εκπαίδευσης στην συμπεριφορά κατά την 
διάρκεια έκτισης της ποινής, στην διαχείριση θυμού, της ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του 
σεβασμού προς τους υπόλοιπους κρατούμενους αλλά και υπαλλήλους των Σωφρονιστικών 
Καταστημάτων, την υιοθέτηση μη βίαιων στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων και την 
μείωση της υποτροπής των κρατουμένων μετά την αποφυλάκιση τους. 

Αρχικά θα αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει το θεμελιώδες και 
αναφαίρετο δικαίωμα των κρατουμένων στη εκπαίδευση, αναφέροντας συνοπτικά τους 
κανόνες δικαίου όπως αυτοί διαμορφώνονται από το διεθνές, το Ευρωπαϊκό και το εθνικό 
δίκαιο.  

Στη συνέχεια θα γίνει μία εκτενής αναφορά σε παραδείγματα Εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε Ευρωπαϊκά Σωφρονιστικά Καταστήματα όπως την Γαλλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Νορβηγία αλλά και σε Καταστήματα των Η.Π.Α. Θα 
μελετήσουμε περιπτώσεις εκπαιδευτικής συνεργασίας με Πανεπιστήμια όπως αυτή της 
Ιταλίας ενώ θα αναλύσουμε διεξοδικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τον θεσμό της Ανοικτής και εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέροντας τα πλεονεκτήματά της.  

Τέλος θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τον θεσμό της εκπαίδευσης στην ελληνική 
πραγματικότητα, αναφέροντας τις δομές εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της 
Χώρας καθώς και στον θεσμό της Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καταγράφοντας απόψεις των ίδιων των μαθητών-
κρατουμένων, οι οποίοι αναφέρουν τις πραγματικές δυσκολίες φοίτησης αλλά και τις 
ευεργετικές συνέπειες της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με το πέρας αυτής της εισήγησης θα έχει αποσαφηνιστεί η αναγκαιότητα για ανάπτυξη 
και επέκταση τόσο του θεσμού όσο και των εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές και επίσης 
θα γίνει αντιληπτό ότι η εκπαίδευση στις φυλακές δεν αποτελεί μία επιβράβευση του 
εγκλήματος, αλλά τον δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
 

Κουκάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί 

γιατί θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται 
μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης. 
Αρχικά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σαφή και κατανοητό ορισμό του φαινομένου 
του «Bullying» ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε λεπτομερώς στις μορφές που αυτό μπορεί 
να εκλάβει στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στα αίτια εμφάνισης του και τις συνέπειες 
που προκαλεί. Θα αναλύσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών και τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουν έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση του Σχολικού Εκφοβισμού στα σχολεία με τις 
όποιες μορφές αυτός μπορεί να παρουσιάζεται κάθε φορά με τη χρήση έργων τέχνης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση πληροφοριών για τη 
μεγάλη μορφωτική και εκπαιδευτική αξία της τέχνης, ως μέσο καταπολέμησης των 
φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη παρούσα 
εισήγηση παρατίθενται δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με το ίδιο το φαινόμενο 
και τους παράγοντες εμφάνισης του, ενώ στη συνέχεια, περιγράφονται στοιχεία που 
αφορούν στην τέχνη και τη μορφωτική της αξία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ιδέες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη 
συμφιλίωση και την ομαδικότητα στην τάξη. 

 
 
 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κυριακάκη Ελένη, Πολιτικός Επιστήμονας 
 
Στην εποχή με τις πολυπολιτισμικές και εργασιακά κατακερματισμένες κοινωνίες του 

δυτικού κόσμου ένας από τους βασικούς στόχους για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης 
είναι η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα των μελών 
κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώνεται στον νόμο 4430/2016 ως 
«ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική 
και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 
συμπεριφοράς. Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να 
ανυψώνονται νέα σύνορα, που αποκλείουν τους πολιτισμικά και κοινωνικά διαφορετικούς 
με κριτήριο τη γλώσσα, την καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το 
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χρώμα του δέρματος. Η πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού στην οικονομική, 
κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική ζωή των κοινωνιών της ευμάρειας τίθεται υπό συνεχή 
αίρεση. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η 
παρότρυνση των αρμόδιων φορέων να ασχοληθούν με ένα τόσο καίριο ζήτημα. Η 
εκπαίδευση από πλευράς της οφείλει να εμβολιαστεί με έναν παιδευτικό/ ανθρωπιστικό 
προσανατολισμό και η μάθηση να καταστεί μια ενεργητική και συμμετοχική διαδικασία, η 
οποία θεμελιώνεται στην ατομική και κοινωνική αυτοπραγμάτωση και τη δημοκρατική 
συναντίληψη, την ενδυνάμωση και την ψυχική ανθεκτικότητα, μέσα από το διάλογο, την 
ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι οι 
μαθητές αλλά και οι δάσκαλοι θα μπορούν μέσα από την εκπαίδευση να συμμετέχουν σε μια 
συλλογική κριτική διερεύνησης με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα την ταυτότητά τους ως 
άτομα, ως κοινότητα μιας περιοχής και ως σχολική κοινότητα. 

 
 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Κωνσταντινίδου Ευανθία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία πολιτισμικής ετερότητας και 

πολυγλωσσίας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, από μια χώρα-«παραγωγός» οικονομικών και 
πολιτικών μεταναστών, να μετατρέπεται σε χώρα «υποδοχής» τους. Σπουδαίο ρόλο στη 
σωστή διαχείριση των νέων συνθηκών διαδραματίζει η διαπολιτισμική εκπαίδευση που 
στόχο έχει την εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε έναν πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό 
όπου κυριαρχεί η προώθηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει ουσία στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την πρόοδο και την ειρήνη. Βέβαια, για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι 
παραπάνω στόχοι θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη στήριξη τόσο στις ομάδες μεταναστών 
όσο και στις ομάδες της πλειονότητας. 

Καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας από τους 
μετανάστες διαδραματίζει το λεξικό και συγκεκριμένα η σωστή αξιοποίησή του με την 
ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης λεξικού, οι οποίες είναι «τεχνικές στις οποίες καταφεύγει ο 
αποτελεσματικός χρήστης λεξικού, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια επιτυχή αναζήτηση 
στο λεξικό» και διακρίνονται σε: α) στρατηγικές εξοικείωσης με τις περιστάσεις χρήσης 
λεξικού, β) στρατηγικές επιλογής λεξικού, γ) στρατηγικές λημματοποίησης και δ) στρατηγικές 
αναζήτησης λέξεων στις οποίες καταφεύγουν οι χρήστες λεξικού. 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η 
στρατηγική χρήση του λεξικού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την κατάκτηση 
της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα. 

Στο πρώτο μέρος της ανακοίνωσης, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και ο ρόλος της 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

176 
 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος, θα 
παρουσιαστούν οι στρατηγικές χρήσης λεξικού που μπορούν να καλλιεργηθούν και να 
αναπτυχθούν από τους χρήστες. Τέλος, στο τρίτο μέρος προτείνονται τρόποι δημιουργικής 
αξιοποίησης του λεξικού και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στην 
πράξη στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στοχεύουν στην αποτελεσματική εκμάθηση της 
ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

 
 
 

ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ: Η ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΕΧΝΗ 
 

Μήτσικα Ιωάννα, Υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας 
του πανεπιστημίου αιγαίου 

 
Στην εισήγηση παρουσιάζεται αναλυτικά η περίπτωση της θεατρικής ομάδας που 

σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο 2018 στην αντρική πτέρυγα του Γενικού Καταστήματος 
Κράτησης Θεσσαλονίκης και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του 3ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, 
που λειτουργεί στη φυλακή. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας, οι κρατούμενοι-μαθητές, οι 
ιδιαιτερότητες του πλαισίου, τα μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα, θα αναδειχτούν μέσα 
από την πορεία της ομάδας από την πρώτη γνωριμία μέχρι την παράσταση.  

Στην εισήγηση θα επικεντρωθούμε στη σχέση εκπαίδευσης και τέχνης μέσα στο πλαίσιο 
της φυλακής. Η τέχνη και ο ρόλος της ως εκπαιδευτικό εργαλείο, οι προβληματισμοί και οι 
αντιφάσεις, μέσα στην ιδιαίτερη συνθήκη που δημιουργεί η φυλακή. Τα παιχνίδια, οι 
αυτοσχεδιασμοί και η σύνθεση του έργου, τα ζητήματα που ανέδειξε η ίδια η ομάδα των 
μαθητών και πώς αυτά αποτέλεσαν την πρώτη ύλη της θεατρικής παράστασης θα 
προσεγγιστούν ως καλή πρακτική, αλλά και ως προς τις δυσκολίες και τα λάθη που εκ των 
υστέρων διαπιστώσαμε. 

Το ερώτημα αν και πώς η θορυβώδης και ταραχοποιός τέχνη έχει θέση σε ένα σχολείο 
φυλακής διατρέχει τη συζήτηση της εισήγησης. 

 
 

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: ΒΙΩΜΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ. 
 

Μοσχόπουλος Γρηγόριος, Φοιτητής φιλοσοφίας και παιδαγωγικής 
 
Παρά το έντονο ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και ερευνητριών για τη μειονοτική 

εκπαίδευση ή για την εκπαίδευση περιθωριοποιημένων και καταπιεσμένων ομάδων, τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα είναι θέματα για τα οποία έχουν αναπτυχθεί μικρής εμβέλειας διάλογος 
και ερευνητική δραστηριότητα και ακόμα λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις ΛΟΑΤΚΙ+ 
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ταυτότητες στο σχολικό χώρο. 
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα μέρος από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη 

τον Δεκέμβρη του 2020, με θέμα «ΛΟΑΤΚΙ+ Ταυτότητες και Ζητήματα στην Παιδαγωγική 
Διαδικασία». 

Η έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τους λόγους (discourses) έξι νεαρών ατόμων που 
ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σχετικά με τα βιώματά τους την περίοδο της σχολικής τους 
φοίτησης από τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών/τριών τους.  

Το μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής του υλικού είναι η ομάδα εστίασης (focus group) και 
η μέθοδος με την οποία αναλύθηκε το υλικό των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων είναι 
η Θεματική Ανάλυση (Thematic Analysis). 

Κάποια από τα θέματα που αναδύθηκαν ήταν τα παρακάτω: 
1. Bullying: Ακροβατώντας μεταξύ “θύτη” και “θύματος” 
2. Θηλυκότητες: το επίκεντρο της βίας στο σχολείο 
3. Σχολείο: Σιωπή ή συνενοχή; 
4. “Σημαντικοί άλλοι” στο σχολείο. 
Φάνηκε μέσα από την έρευνα και τα θέματα αυτά πως για τους/τις ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές και 

μαθήτριες το σχολείο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον (safe space). Πρόκειται για ένα 
χώρο που δεν τα αναγνωρίζει, δεν συζητά για αυτά και δεν τα αγκαλιάζει. Έναν χώρο που τα 
οδηγεί στη σφαίρα της αορατότητας. 

 
 
 

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ, 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 
 
Πώς μπορεί να νιώθει ένα θύμα πολέμου, ένα παιδί πρόσφυγας ή ένας μετανάστης; Πώς 

αντιμετωπίζουν τον πολιτισμικά Άλλον στη σχολική τάξη οι γηγενείς μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί; Πώς νιώθει ένα παιδί που αναγκάζεται να δουλεύει για να συντηρηθεί; Πώς 
μπορείς να στηρίξεις έναν κοινωνικά αδύναμο μαθητή; Ποια η στάση και οι αντιλήψεις των 
άλλων απέναντι σε ευάλωτα άτομα και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες; Ποια η συμβολή της 
Λογοτεχνίας στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης, κατανόησης και ενδυνάμωσης των ευάλωτων 
ατόμων; Πώς προσεγγίζει την ευαλωτότητα η Παιδική Λογοτεχνία; Σε αυτά τα ερωτήματα 
φιλοδοξεί να απαντήσει η παρούσα ανακοίνωση, η οποία με τη μέθοδο ανάλυσης 
περιεχομένου εξετάζει μέσα από μια ευρεία γκάμα λογοτεχνικών ιστοριών όψεις της 
ευαλωτότητας της παιδικής ηλικίας. Ταυτόχρονα επιχειρεί να καλλιεργήσει στον αναγνώστη 
την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αναλάβει δράση ως 
ενεργός πολίτης στηρίζοντας, ενδυναμώνοντας και προστατεύοντας κάθε τι αδύναμο. Διότι 
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η Παιδική Λογοτεχνία ανάμεσα σε άλλα καλλιεργεί αξίες, στέκεται με ανθρωπιά, συμπόνοια 
και κατανόηση στο δράμα του συνανθρώπου, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, κοινωνικής 
προέλευσης και υμνεί το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής που μάχεται να επιβιώσει σε έναν 
κόσμο γεμάτο κοινωνικές ανισότητες και αδικίες. Η παρούσα εργασία διερευνά όψεις της 
ευαλωτότητας της παιδικής ηλικίας της σύγχρονης κοινωνίας, φωτίζει πτυχές των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας , αναδεικνύει στάσεις και 
αντιλήψεις και προσπαθεί μέσα από τη συγκίνηση να καλλιεργήσει αισθήματα Ανθρωπιάς, 
αποδοχής, κατανόησης και αλληλεγγύης.  

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, ευαλωτότητα, ψυχική ανθεκτικότητα, 
βιβλιοθεραπεία 

 
 
 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ "ΑΛΛΟ" 

 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, 

MCs Ειδικής Αγωγής, Λογοτέχνης 
Πηρουνάκη Ανδρονίκη, Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής, Μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
 
Ένα από τα κύρια προβλήματα του σχολείου του 21ου αιώνα είναι η διαχείριση της 

ετερότητας των μαθητών του, αφού ολοένα και περισσότεροι μαθητές διαφέρουν ως προς 
τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, το φύλο και τις ειδικές ανάγκες, με 
αποτέλεσμα πολλά παιδιά να περιθωριοποιούνται και να αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες εξ’ αιτίας των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις ατομικές διαφορές. Η 
σύνθεση των τάξεων των σχολείων όλων των βαθμίδων έχει αλλάξει σημαντικά, αφού από 
τις κατηγορίες των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες οι αλλοδαποί μαθητές και οι 
οικογένειές τους είναι οι περισσότεροι που βρίσκονται στο περιθώριο και τυχαίνουν χαμηλής 
αξιολογικής κατάταξης μέσα σ’ ένα σύστημα κατηγοριοποίησης που δηλώνει τις στάσεις μας 
απέναντι στον άλλο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε και συμβιώνουμε. Με βάση τα 
παραπάνω, ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σχολικών τάξεων τοποθετεί την εκπαίδευση 
μπροστά σε νέες προτεραιότητες και σχεδιασμούς με βασική επιδίωξη την παροχή ίσων 
ευκαιριών μάθησης, με εξάλειψη των διακρίσεων και των αρνητικών στάσεων απέναντι 
στους μαθητές και τη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοεικόνας. Η παρούσα εργασία έχει ως 
σκοπό να κάνει σύγκριση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών απέναντι στον «άλλο» μέσα στην σχολική και 
κοινωνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η εισήγηση κινείται σε τρία κεφάλαια, εκ των 
οποίων στο πρώτο παρουσιάζονται οι αιτίες και οι τρόποι δημιουργίας τους απέναντι στους 
άλλους, στο δεύτερο αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις στερεοτυπικές 
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αντιλήψεις απέναντι των αλλοδαπών μαθητών, στο τρίτο αναφέρονται οι τρόποι 
αντιμετώπισης των στερεοτύπων και προκαταλήψεων από τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό 
περιβάλλον. Συμπερασματικά, η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί 
μονόδρομο για την κατάρριψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και μια ευκαιρία 
για την χάραξη νέων αντιλήψεων και στρατηγικών, ώστε να μην αποκλείεται κανένας 
μαθητής από την εκπαιδευτική και την κοινωνική διαδικασία. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΩΝ 
 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία, Εκπαιδευτικός  
 
Η δημογραφική σύνθεση των σχολείων μεταβάλλεται ταχύτατα καθώς πρόσφυγες 

μαθητές καταφθάνουν στην Ελλάδα δημιουργώντας νέες προκλήσεις για το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Αυτές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες καθιστούν επιτακτική την μελέτη των 
παραγόντων εκείνων, οι οποίοι επηρεάζουν την εκπαίδευση προσφύγων, με στόχο την 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα 
έρευνα επιχειρεί να ερευνήσει κάποιους από τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην 
προθυμία των στελεχών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν 
στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
επιλέχθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο (Threats & Benefits Model, Tartakovsky & Walsh, 2015), 
το οποίο τροποποιήθηκε με την ένταξη της μεταβλητής «διαχείριση προσφυγικής κρίσης 
στην εκπαίδευση». Έτσι, ειδικότερα, ο σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο το 
τροποποιημένο μοντέλο Threats & Benefits έχει εφαρμοσιμότητα και μπορεί να προβλέψει 
την προθυμία των στελεχών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
συμμετέχουν στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση, αλλά και να 
εξεταστεί ποιες μεταβλητές του μοντέλου προβλέπουν τον βαθμό προθυμίας των στελεχών 
να διαχειρίζονται την προσφυγική κρίση στην εκπαίδευση. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλες τις σχολικές μονάδες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Από 
τον πληθυσμό των 152 εκπαιδευτικών στελεχών σχολικών μονάδων (Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών) συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 132 εκπαιδευτικοί. Η πολλαπλή 
γραμμική παλινδρόμηση κατέδειξε ότι το μοντέλο προέβλεψε τη μεταβλητή «διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση» εξηγώντας το 74,7% στη διακύμανση της 
εξαρτημένης μεταβλητής. Οι μεταβλητές «ρεαλιστικές απειλές», «συμβολικές απειλές», 
«αποδοχή», «φύλο» και «ηλικία» ήταν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης. 
Αντιθέτως, οι μεταβλητές «συμβολικά οφέλη», «ρεαλιστικά οφέλη», «σπουδές» και 
«ιδιότητα» ήταν ασήμαντες. Καταδεικνύεται έτσι η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών 
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σχολικών μονάδων προκειμένου να καμφθούν ορισμένες στερεοτυπικές αρνητικές 
αντιλήψεις για τους πρόσφυγες, καθώς αυτές δρουν αποτρεπτικά ως προς την ανάληψη 
εκπαιδευτικών δράσεων για την εκπαίδευση προσφύγων. 

 
 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΗΤΑ  
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

Παπαντωνίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός 
 
Το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας ως αποτέλεσμα της κοινωνικής και 

ανθρωπιστικής κρίσης των καιρών, επηρεάζει αναπάντεχα και αρνητικά κυρίως τις 
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού όπως περιγράφεται 
στην εισήγηση αφορά κυρίως μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τα 
σπίτια τους και να μεταναστεύσουν σε μια άλλη χώρα προκειμένου να βρουν καλύτερες 
συνθήκες ζωής. Η δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην προσπάθεια να 
προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον τους κάνουν να είναι ευάλωτοι κοινωνικά και 
οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα και επιπρόσθετα αυτές οι ομάδες πληθυσμού υφίστανται τις 
συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων. 

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης βαραίνει το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας που δέχεται 
τα παιδιά των μεταναστών το οποίο οφείλει να παραδώσει ολοκληρωμένους πολίτες 
έτοιμους να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, και ικανούς να προσφέρουν στην οικονομία 
της χώρας.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας εισήγησης είναι να προτείνει το μάθημα της Μουσικής ως 
εργαλείο που υποβοηθά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ανάπτυξης των 
μαθητών. Άλλωστε πολλές επιστημονικές μελέτες, παρουσιάζουν τη μουσική ως μια 
πανανθρώπινη γλώσσα η οποία είναι διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και 
συνάμα μπορεί να γίνει αντιληπτή αλλά και μέσο επικοινωνίας σε ανθρώπους που δεν μιλούν 
την ίδια γλώσσα (Merriam, 1964). Επιπλέον όχι μόνο μπορεί να γίνει αντιληπτή από όλους 
αλλά επιπρόσθετα κατεβάζει τους συναισθηματικούς φραγμούς επιταχύνοντας με αυτό τον 
τρόπο τη διαδικασία γνωριμίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων (Mitchell, McDonald, 
Knussen, & Serpell,2007;Sloboda & O’Neill,2001).  

Η πρόταση αυτή προέρχεται από βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε για σκοπούς 
διδακτορικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό για την 
πρόταση αυτή, δείχνουν να είναι τα αποτελέσματα κοινωνιολογικής έρευνας που έγιναν σε 
Δημοτικά Σχολεία της χώρας, με σκοπό να διερευνήσουν το Μάθημα της Μουσικής Παιδείας 
ως εργαλείο για την ομαλή ένταξη των ευαίσθητων αυτών ομάδων μέσα στην κοινωνία του 
σήμερα. 
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ΤΟ ΨΕΥΔΟ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.  
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
Τζιάρας Κωνσταντίνος, Διδάκτορας, τμήμα πολιτικών επιστημών απθ 

 
Το 1983, ο Woody Allen, στο Zelig εισηγήθηκε το χιουμοριστικό ψευδοντοκιμαντέρ 

(mockumnetary), ως είδος κερδίζοντας αρκετά βραβεία και εμπνέοντας ανάλογες 
προσπάθειες. Πλάνα αρχείου, συνεντεύξεις ειδικών επιστημόνων, μουσική του 
μεσοπολέμου επιστρατεύτηκαν για να ενσωματωθεί το φανταστικό στο πραγματικό. Ένα 
παιχνίδι της μυθοπλασίας και της σάτιρας με ντοκουμενταρίστικη αφήγηση. Παρόμοιες 
τεχνικές συναντάμε στον τρόπο των Monty Python. Χαρακτηριστικό, ως προς αυτό είναι το 
πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τους Βρετανούς κωμικούς με τίτλο “Almost the Truth”. 

Η σχέση της ιστορίας με την αλήθεια είναι ένα θεμελιακό ζητούμενο για τους 
επαγγελματίες ιστορικούς, ερευνητές και δασκάλους. Οι παραπάνω συμπαθούν την ιστορία 
και περνούν ευχάριστα διαβάζοντας και συζητώντας σχετικά. Το μάθημα της ιστορίας συχνά 
όμως, δεν θεωρείται συμπαθητικό, ιδιαίτερα σε ομάδες μαθητικού πληθυσμού στα όρια της 
σχολικής αποτυχίας ή σε άλλους, που είχαν απωθηθεί από το σχολείο πριν χρόνια. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιάσει δείγματα του τρόπου και της μεθόδου αλλά 
και συμπεράσματα από δύο παραδείγματα στα οποία το «ψευδοντοκιμαντέρ» λειτούργησε 
ως καλή πρακτική, κυρίως γιατί η ώρα της ιστορίας, έγινε μια συνάντηση ενδιαφέρουσα, 
χαρούμενη και θορυβώδης. Οι συναντήσεις δεν οδήγησαν σε βραβεία, αλλά στην παραγωγή 
δύο μικρών ταινιών. Η πρώτη με τίτλο «Τροία: αληθινές ιστορίες» δημιουργήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ, στα τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας του 2ου 
Γυμνασίου Νέων Μουδανιών, το σχολικό έτος 2013 – 2014 και η δεύτερη στο Εναλλακτικό – 
Μεταβατικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ/ ΙΘΑΚΗ το σχολικό έτος 2016-2017 με τίτλο «Η ατυχία της 
Μεγάλης Ιδέας: Ο λόγος στους ειδικούς». 

 
 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Τσακλάρη Αικατερίνη, M.ed. εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. Π.Ε. 70 

 
Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο η ενσωμάτωση και κατάλληλη αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε., συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όλων των συμμετεχόντων στη 
μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας τη θετική στάση και ενσυναίσθησή τους απέναντι στο 
διαφορετικό. Τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα, 
χρειάζονται κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία θα καλλιεργήσουν την 
συμπεριφορά για ειλικρινή επικοινωνία και συμβουλευτική, αναγνωρίζοντας τους «άλλους» 
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ως ισότιμους συνομιλητές και εταίρους στην κοινωνική ζωή. Σκοπός της παρούσας 
βιβλιογραφικής μελέτης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε.(Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας) και η αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης, έτσι ώστε να αποτελέσουν εργαλείο επικοινωνίας και συμβουλευτικής, 
στοχεύοντας στην υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών, την ανάδειξη κοινών πολιτισμικών 
στοιχείων μέσα στη σχολική μονάδα, διαμορφώνοντας νέο διαπολιτισμικό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης. 

 Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και οι ιδιαιτερότητες της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και συμβουλευτικής στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια αναλύεται η 
αξιοποίηση και η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και το 
πώς συνεισφέρουν στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και στην κοινωνική, πολιτισμική και 
οικονομική ζωή. Καταλήγοντας σε συμπεράσματα, φαίνεται ότι η αποτελεσματική 
διαπολιτισμική επικοινωνία και συμβουλευτική στο σχολείο, με τη βοήθεια των νέων 
τεχνολογιών, αποτελεί εργαλείο σύνθεσης της διαφορετικότητας, εξασφαλίζοντας τη 
μετέπειτα διατήρηση και συνοχή του κοινωνικού ιστού, αποτελώντας ανάχωμα για 
κοινωνικές αδικίες. Οι μαθητές εμπλέκονται σε κοινωνικά προβλήματα και συνεργαζόμενοι 
σε ομάδες καλούνται να βρουν λύσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, να διαφωνήσουν και να 
βρουν σημεία συμφωνίας. Επομένως, ωφελείται ο τομέας της επικοινωνίας και 
συμβουλευτικής, προσελκύοντας και παρακινώντας τους μαθητές σε συνεργατικές 
διαδραστικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους, εξαλείφονται οι 
προκαταλήψεις, ενισχύεται η συμπάθεια και μειώνεται η περιφρόνηση προς άλλους 
πολιτισμούς. 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ 

 
Τσιολπίδου Ξανθούλα, Υποψήφια διδάκτορας ΕΑΠ 

Κουτούζης Εμμανουήλ, Καθηγητής σχολή σνθρωπιστικών επιστημών εαπ  
 
Το αίτημα για ουσιαστική συμπερίληψη στην εκπαίδευση παραμένει μέχρι σήμερα 

ανικανοποίητο. Οι πρόσφατες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές επαναφέρουν στο 
προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να 
προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές από ευάλωτες ομάδες. Στην παρούσα εισήγηση 
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που καθοδήγησε το σχεδιασμό έρευνας σχετικά με τις 
πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των Διευθυντών/ντριών των σχολείων στη συμπεριληπτική 
ηγεσία. Πρόκειται για τη θεωρία αυτο-αποτελεσματικότητας του Bandura και τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία που προάγει τη συμπερίληψη. Διαπιστώθηκε πως 
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η διαφορετικότητα, κυρίαρχο χαρακτηριστικό των σύγχρονων σχολείων, απαιτεί 
συμπεριληπτικές πρακτικές στην άσκηση ηγεσίας και πως οι Διευθυντές/ντριες προκειμένου 
να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο, χρειάζεται να διαθέτουν υψηλό αίσθημα 
αυτο-αποτελεσματικότητας, δηλαδή να πιστεύουν ότι διαθέτουν τις ικανότητες να το 
πράξουν. Η αντιληπτή αυτο-αποτελεσματικότητα ενός ατόμου επηρεάζει τις στάσεις του 
απέναντι σε άτομα και καταστάσεις καθώς και απέναντι στην εργασία του (π.χ. δέσμευση, 
ικανοποίηση, εξάντληση), ωστόσο η μελέτη της οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα μόνο όταν 
συνδέεται με συγκεκριμένο έργο. Οι υπάρχουσες μελέτες, διεθνείς και ελληνικές, 
πραγματεύονται την αυτο-αποτελεσματικότητα των σχολικών ηγετών γενικά ή σε τομείς 
άλλους πλην της συμπερίληψης. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη παρουσία της 
ετερότητας στα ελληνικά σχολεία η μελέτη που προτείνεται θα επιχειρήσει με ειδικά 
σχεδιασμένη κλίμακα να αποτυπώσει τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/ντριών αναφορικά με 
την αυτο-αποτελεσματικότητά τους στην ηγεσία για τη συμπερίληψη και να διερευνήσει τον 
αντίκτυπο αλλά και τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. Τα ερευνητικά 
ερωτήματα βασισμένα στη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αφορούν τη σχέση των 
πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσματικότητας με προσωπικές (εμπειρία- επιμόρφωση, στρες, 
δέσμευση και στάσεις) αλλά και εργασιακές μεταβλητές (ποσοστό μαθητών από ευάλωτη 
ομάδα, υποστήριξη) καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ τους. Η μελέτη φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών ηγετών και στον σχεδιασμό 
προγραμμάτων κατάρτισης που θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους να υποστηρίξουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή της συμπερίληψης στα σχολεία. 

 
 
 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Χατζάκης Εμμανουήλ, Φιλόλογος (ΠΕ02) 
 
Πέρα από κάθε αμφιβολία στην εποχή της μετανεωτερικότητας οι πάσης φύσεως 

ανισότητες εντείνονται με αποτέλεσμα και στην εκπαίδευση το χάσμα να διευρύνεται. το 
ατομικό αυτό δικαίωμα που πρέπει θεσμικά να παρέχεται σε όλους όχι μόνο δεν θεωρείται, 
πια, αγαθό αλλά και ως κοινωνικός δείκτης βάλλεται σκληρά. Η ευαλωτότητα παράγει 
ανασφάλεια, αβεβαιότητες, παθητικότητα, αποκλεισμούς, περιθωριοποίηση. Συνιστά 
περίπλοκο και σύνθετο πρόβλημα που προσεγγίζεται ολιστικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις 
ενός πλέγματος διαδικασιών και μεταβλητών εντός δημοκρατικού πλαισίου. Η 
πολυπαραγοντική αιτιολογία και οι εκφάνσεις της καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 
επίλυση δεδομένου του εύρους των κατατεθειμένων προτάσεων και της απαιτούμενης 
πολιτικής βούλησης στην εφαρμογή των καινοτόμων αυτών στρατηγικών. η μελέτη του 
φαινομένου πρέπει να είναι διαρκής ώστε να είναι δυνατή η κατάθεση εναλλακτικών τρόπων 
αντιμετώπισης σταθμισμένων κάθε φορά αναλόγως των συνθηκών. Το φιλτράρισμα μέσα 
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από τη διαδικασία των φάσεων - ύπαρξη παραγόντων και ανάπτυξης κινδύνου, συλλογισμού, 
λήψης απόφασης, δράσης, συνειδητοποίησης των συνεπειών θα έχει ως συνέπεια την 
ενδυνάμωση και την ψυχική ανθεκτικότητα. Οι θεωρίες της νοημοσύνης, του πολιτιστικού 
ελλείμματος, της υλικής αποστέρησης, της αλληλεπίδρασης, του συνδυαστικού μοντέλου 
είναι κάποια από τα εργαλεία που επιχειρούν να τεκμηριώσουν το πρόβλημα και να 
προσφέρουν τη συνδρομή στην επίλυσή τους. Απαιτείται ρήξη με τους μηχανισμούς 
αξιολόγησης, επιλογής και αναπαραγωγής και τα κάθε είδους προσκόμματα που 
επιβάλλουν. Η οικογένεια, το νέο σχολείο και η κοινωνία ως συστήματα κινούνται με 
διαφορετικούς ρυθμούς προς τον εκσυγχρονισμό ενίοτε και με αντίθετη κίνηση σαφώς 
οπισθοδρομώντας. Ζητούμενο η κοινή, παράλληλη πορεία με φυγή μπροστά. Η εκπαίδευση 
της αλληλεγγύης, του διαπολιτισμικού σεβασμού, της υπέρβασης του εθνικού τρόπου 
σκέψης, της ενσυναίσθησης συγκροτεί το αναγκαίο ισχυρό πλαίσιο αναφοράς.  

Λέξεις-κλειδιά: ευαλωτότητα, εκπαίδευση, αίτια, προοπτικές 
 
 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
Χατζηκωνσταντίνου Ελευθέριος, Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΕΕ ΠΕ70  
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, MSc, ΣΕΕ ΠΕ70 

 
Η προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών έχει υποχρεώσει κράτη και έθνη παγκοσμίως 

να μεριμνήσουν για την τύχη των προσφύγων. Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και απλώνουν χέρι βοηθείας στα κράτη υποδοχής. Ένα απ’ τα 
δικαιώματα που καλύπτει η νομοθεσία είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Η εκπαίδευση είναι 
ένα αναφαίρετο δικαίωμα για όλα τα παιδιά του κόσμου. Στην Ελλάδα υπάρχει ειδική 
νομοθεσία για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Απ’ την μεριά του εκπαιδευτικού 
συστήματος γίνεται προσπάθεια εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών προσφύγων.  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε δομές ΔΥΕΠ ή διδάσκουν σε τάξεις που 
φοιτούν μαθητές/τριες πρόσφυγες, σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 
εφαρμόζονται και κατά πόσο το σχολικό περιβάλλον συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των 
προσφύγων μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τις καθημερινές συνθήκες 
διαβίωσης. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα νησιά της Ρόδου, της Κω και της Λέρου στα οποία 
λειτουργούν δομές προσφύγων, μεταξύ Οκτωβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020, με τη χρήση 
ερωτηματολογίου. Συμμετείχαν 41 εκπαιδευτικοί (7 εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής, 25 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν στην τάξη τους πρόσφυγες μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί που 
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δίδασκαν σε ΔΥΕΠ). 
Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, θεωρούν ότι οι 

πρόσφυγες μαθητές/τριες έχουν την αποδοχή των ημεδαπών μαθητών/τριών και πως οι 
δομές εκπαίδευσης λειτουργούν ικανοποιητικά και προς τη σωστή κατεύθυνση για να 
επιτύχουν το στόχο της ένταξης των προσφύγων μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον και 
στην γενικότερη κοινωνικοποίησή τους. Ακόμη, ο τύπος σχολείου που προτείνεται για την 
εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών/τριών είναι το διαπολιτισμικό σχολείο και η μέθοδος 
διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική. Τέλος, πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μαθητές/τριες 
πρόσφυγες και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Χατζημητράγκα Κατερίνα, Μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών, πτυχιούχος ΕΠΠΑΙΚ 
ΑΣΠΑΙΤΕ 

Νταραντούμη Αίγλη, Κοινωνιολόγος, πτυχιούχος ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  

Κηπουροπούλου Ευμορφία, Δρ. Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ειδική 
Επιστήμων ΠΤΔΕ, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Δυτικής 

Μακεδονίας, Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
Η εισήγηση αποτελεί μέρος πτυχιακής έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον χώρο της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ 
στην Αιανή Κοζάνης και συγκεκριμένα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Προσφύγων Αιανής. Στο πλαίσιο της έρευνας, που αποτελεί μελέτη περίπτωσης, 
παρουσιάζονται οι δράσεις που εκπονούνται στον συγκεκριμένο ξενώνα φιλοξενίας 
προκειμένου για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στο ευρύτερο 
κοινωνικό φάσμα μέσω των μορφών άτυπης εκπαίδευσης. Στόχοι της έρευνας είναι να 
καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η αναγκαιότητα στήριξης αυτών των δομών κυρίως 
στο δυστοπικό για τους πρόσφυγες παρόν, να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτών 
στη Δομή για τη λειτουργία του προγράμματος και κυρίως να ακουστούν από τους ίδιους 
τους ωφελούμενους πρόσφυγες μαθητές οι δυσκολίες αλλά και οι προσδοκίες τους για το 
μέλλον. Οι πρόσφυγες μαθητές εμφατικά μιλούν για την αναγκαστική αποχή τους από το 
σχολείο είτε κατά την διάρκεια της μετακίνησής τους είτε και κατά τη διάρκεια της 
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παραμονής τους στις χώρες προσωρινής τους διαμονής όσο και για την προσδοκία της 
επανένωσης με τις οικογένειές τους. 

Για τη συλλογή του υλικού αξιοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και η ανάλυση του 
λόγου των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ερμηνευτικής 
ανάλυσης. 

Στις μέρες που διανύουμε οι δωρεάν υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό αρωγό ιδιαίτερα 
σε καταστάσεις οικονομικής ύφεσης και παράλληλης υγειονομικής κρίσης. Χρειάζεται να 
συνεχιστεί η παροχή τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων μορφών εκπαίδευσης στις 
ευάλωτες ομάδες προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά τους αλλά και να 
εφαρμοστούν οι δημοκρατικές διαδικασίες ένταξης και συμπερίληψης. 

 
 
 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Μπουρδάκη Ευαγγελία, Φιλόλογος 

Δεληγιάννης Δημήτρης, Καθηγητής - Σύμβουλος ΕΑΠ  
 
Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών στερούνται ίσων ευκαιριών σε 

δραστηριότητες του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού τομέα σε σχέση με 
τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν. Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το οποίο 
είναι συνήθως χαμηλό, και οι ελλείψεις κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε 
συνδυασμό με τις προκαταλήψεις και τον στιγματισμό που υφίστανται, έχουν ως συνέπεια 
να τίθενται τα άτομα αυτά στο περιθώριο των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Για τον 
λόγο αυτό, η διαδικασία της επανένταξης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το τελικό στάδιο 
θεραπείας της εξάρτησης, σχετίζεται με την ομαλή κοινωνικοποίηση και τη συμμετοχή των 
απεξαρτημένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στη φάση αυτή, αλλά και σε όλη τη διαδικασία της 
απεξάρτησης, κρίνεται αναγκαίος ο ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία θα εφοδιάσει 
τους πρώην χρήστες με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνουν ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός και η εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Ωστόσο, η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη, καθώς υφίστανται παράγοντες που την υπονομεύουν. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων πρώην χρηστών 
στα Μεταβατικά Σχολεία των θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Λάρισα και στο Σχολείο 18 ΑΝΩ στην Αθήνα. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι 
εκπαιδευόμενοι και τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτές τους προέκυψε ότι οι 
σημαντικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της συμμετοχής ανήκουν στις κατηγορίες των 
προδιαθετικών και των καταστασιακών εμποδίων, δηλαδή είτε προκύπτουν από τις 
αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των ατόμων απέναντι στην εκπαίδευση και τη μάθηση είτε 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

187 
 

είναι αποτέλεσμα καταστάσεων, τις οποίες οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και στην προκειμένη 
περίπτωση οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών βιώνουν σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Λιγότερο σημαντικά αξιολογούνται τα θεσμικά εμπόδια, τα οποία σχετίζονται με 
τον εκπαιδευτικό φορέα και το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ,  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Κρίτογλου Αικατερίνη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Φύκαρης Ιωάννης, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των εν ενεργεία Φιλόλογων 

εκπαιδευτικών, όσον αφορά τους παράγοντες και τα κριτήρια, με τα οποία επιλέγουν να 
ασκούν διδακτικό έργο ειδικής αγωγής. Η ενασχόληση με τους Φιλολόγους εκπαιδευτικούς 
γίνεται για δυο λόγους. Ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι είναι η πολυπληθέστερη ειδικότητα 
εκπαιδευτικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει, στη 
σχετική βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων, αντίστοιχη μελέτη στον ελληνικό χώρο, που 
να διερευνά το σχετικό ζήτημα. Αυτό δηλοί και την καινοτομία της παρούσας δημοσίευσης. 
Ειδικότερα, στην έρευνα, που παρουσιάζεται στη παρούσα δημοσίευση, συμμετείχαν 112 
Φιλόλογοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020. Για τη 
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο κλειστών και 
ανοικτών ερωτήσεων, με την αξιοποίηση της google form. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το 
πρόγραμμα SPSS 21. Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής κύρια συμπεράσματα. Οι φιλόλογοι 
εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της εργασιακής τους ένταξης στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. 
Διατυπώνουν, ωστόσο, πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν την 
ένταξή τους. Επιπλέον από την παρούσα έρευνα εντοπίστηκε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης των φιλόλογων 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και στους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να 
δραστηριοποιηθούν με τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής. Γενικό εξαγόμενο της 
έρευνας είναι ότι, οι λόγοι που οδηγούν τους φιλόλογους εκπαιδευτικούς να 
μετεκπαιδευτούν στην ειδική αγωγή αφορούν στην επαγγελματική αποκατάσταση και ότι 
ενδιαφέρονται σημαντικά για τη μετέπειτα μετάταξή τους στον χώρο της γενικής 
εκπαίδευσης, μετά την μονιμοποίησή τους. Άρα, το ενδιαφέρον τους φαίνεται να είναι 
περισσότερο ωφελιμιστικό, παρά γνήσιο για την ειδική αγωγή αυτή καθ΄ αυτή. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Κυριάκου Μαρία, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΥΠΡΟΣ 

 
Η Ειδική Εκπαίδευση στην Κύπρο έχει μια μεγάλη ιστορία και πορεία η οποία 

χρονολογείται από την δεκαετία του 1950 όπου ιδρύθηκε για πρώτη φορά το πρώτο Ειδικό 
Σχολείο (Σχολή Τυφλών). 

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, έρχεται να τονίσει τις 
χρόνιες ελλείψεις που παρατηρούνται στη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες αλλά και τις 
χρόνιες προσπάθειες των οικείων τους για τη διαφύλαξη των κατάλληλων πρακτικών και 
υποδομών που απαιτούνται. 

Είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια κοινή οπτική για την ένταξη των παιδιών με 
αναπηρίες ή άλλες μορφές διαφορετικότητας στο σχολείο ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα των 
παιδιών για την ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα κατά τη δεδομένη χρονική 
περίοδο.  

Ο στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της κατάστασης περί εφαρμογής της 
Νομοθεσίας περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κύπρο εν καιρώ πανδημίας. 

Εφαρμόζεται η Νομοθεσία εάν όχι γιατί ; Πως το βλέπουν οι γονείς ; Είναι εφικτή η πιστή 
εφαρμογή της Νομοθεσίας εν καιρώ πανδημίας; 

Για τον σχεδιασμό της έρευνας χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν το ερευνητικό πεδίο, τον 
σκοπό της διερεύνησης, το θεωρητικό και επιστημολογικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά 
ερωτήματα, η δειγματοληψία. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στην υπάρχουσα Νομοθεσία αλλά και την ορθή 
εφαρμογή της εν καιρώ πανδημίας. Αυτή η μελέτη ερευνά τις επιπτώσεις που έχει η 
πανδημία όσον αφορά την εφαρμογή της εκάστοτε Νομοθεσίας περί Ειδικής Αγωγής 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται μέσα από τις ερωτήσεις της έρευνας 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την συλλογή που θα γίνει τεκμηριωμένα με δηλώσεις των 
συμμετεχόντων ενώ θα συσχετίζονται παράλληλα με βιβλιογραφικές αναφορές. 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εντοπιστούν θέματα που ίσως χρήζουν βελτίωσης εν 
καιρώ πανδημίας και στόχος είναι η ανάπτυξη μίας ενιαίας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας , 
πολιτικής και πρακτικής και να συνεχίζει να προετοιμάζει τα παιδιά για μια ισότιμη κοινωνία 
για όλα τα παιδιά του κόσμου ακόμη και εν καιρώ περιόδου κρίσης. 
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4.2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕ ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΞΗ 

 
Λεζέ Μαρίνα, Εκπαιδευτικός 

 
Στις σημερινές συνθήκες σημαντικών αλλαγών όσον αφορά τη σύσταση του σχολικού 

πληθυσμού καλείται να ανταποκριθεί η εκπαιδευτική κοινότητα, εγκαταλείποντας 
παραδοσιακές στρατηγικές διδασκαλίας και υποστηρίζοντας τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η ετερογένεια της σχολικής τάξης και η προσπάθεια 
ένταξης μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες οδηγούν στην εφαρμογή της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας, μιας νέας διδακτικής προσέγγισης η οποία αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο Κύβος ως 
μία τεχνική διαφοροποίησης της επεξεργασίας του γνωστικού περιεχομένου που διδάσκεται 
και αναλύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το μάθημα των Αρχαίων 
Ελληνικών. Μέσα από την προσαρμογή των διδακτικών στόχων στις ικανότητες των μαθητών 
και στις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν και μέσα από την διαφοροποίηση στον τρόπο 
αξιολόγησης τους, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση με στόχο να πετύχει 
την αποτελεσματική μάθηση και να προωθήσει την ευελιξία και την καινοτομία του 
εκπαιδευτικού έργου. 

 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μακρή Μαρία, Δασκάλα ΠΕ70 - MSc "Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 

Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων" (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 
 
Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η συχνότητα των καισαρικών 

τομών στη χώρα μας κατέχει πολύ υψηλότερα ποσοστά από τα αποδεκτά τόσο σε διεθνές 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία 
αύξηση στο ποσοστό των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων που 
εντοπίζονται στις σχολικές τάξεις.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον τρόπο 
τοκετού (φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή) με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 
τις πιθανές μαθησιακές και συναισθηματικές ιδιαιτερότητες παιδιών. 
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Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 202 μητέρων μαθητών σχολικής 
ηλικίας, εκ των οποίων οι 101 είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό και οι υπόλοιποι 101 
μετά από καισαρική τομή. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο 
ερωτηματολόγιο ΤΕΣΤ Α.ΜΑ.ΔΙ. (Ανίχνευσης Μαθησιακών Διαταραχών) (Μήτσιου – Δάκτυλα, 
2009·Μήτσιου, 2000).  

Σημαντικό εύρημα της μελέτης αποτέλεσε το γεγονός πως τα παιδιά που παρουσίαζαν 
ήδη κάποια διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό γεννηθεί με ΚΤ 
σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν 
επαληθεύτηκε βάσει του αποτελέσματος του τεστ ανίχνευσης μαθησιακών διαταραχών. 
Όσον αφορά στις μαθησιακές και συναισθηματικές ιδιαιτερότητες των παιδιών που 
γεννήθηκαν με ΚΤ, εκτός από την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην ΚΤ και την ικανότητα 
συγκέντρωσης προσοχής, εύρημα που επιβεβαιώνεται κι από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
βρέθηκε πως οι μαθητές που είχαν γεννηθεί με ΚΤ εμφάνισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό α) 
γλωσσική καθυστέρηση, β) δυσκολίες στην εκμάθηση μηχανιστικών διαδικασιών του 
μαθήματος των μαθηματικών και γ) εκρήξεις θυμού - έντονη νευρική δραστηριότητα.  

Αν και δε βρέθηκε σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ΚΤ 
και τις ΕΜΔ, είναι βέβαιο, πως η μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να ελέγχεται και 
να αξιολογείται από ειδικούς, όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα που επενεργούν 
βλαπτικά τόσο στις σχολικές επιδόσεις όσο και στη γενική λειτουργικότητα του παιδιού. 

 
 
 

Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

Βοσνάκη Αναστασία, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής  
 
Κάθε μορφή τέχνης είναι μέσο έκφρασης και βοηθά στην επικοινωνία και στην κατανόηση 

της πραγματικότητας. Στα παιδιά είναι ένας επιπλέον τρόπος ένταξης στην κοινωνία της 
τάξης καθώς δεν χρειάζεται κανένα γνωστικό υπόβαθρο.  

Στόχος του προγράμματος ήταν μαθήτριες / μαθητές τμήματος ένταξης, ειδικού 
δημοτικού σχολείου και γενικής τάξης να συνεργαστούν στην παραγωγή κειμένων και 
ιστοριών με αφορμή πίνακες γνωστών ζωγράφων. Απώτερος στόχος ήταν η ανάπτυξη 
εσωτερικών κινήτρων για μάθηση, η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στάσης απέναντι στη 
διαφορετικότητα.  

Οι μαθητές και μαθήτριες ειδικής και γενικής αγωγής, μέσω της περιγραφής πινάκων και 
εικόνων και αποκωδικοποίησης κειμένων ασχολήθηκαν με την παραγωγή προφορικού, 
γραπτού λόγου, κατανόηση κειμένου και εκτέλεση εντολών.  

Τα παιδιά ασχολήθηκαν με την αναδόμηση, την αναδιαμόρφωση και τρισδιάστατη 
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σύνθεση εικόνων και δημιούργησαν με την τεχνική του κολάζ τους αρχικούς πίνακες. 
Χρησιμοποίησαν τμήματα ενός πίνακα και δημιούργησαν δικούς τους έχοντας τη δυνατότητα 
να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Διάβαζαν τα κείμενα που παρήγαγαν 
άλλοι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (Τ.Ε γενική τάξη, ειδικό 
σχολείο) και με βάση αυτά συνέθεταν βήμα προς βήμα έναν πίνακα και αντίστροφα.  

Συμπερασματικά, σε κοινωνικό επίπεδο, τα παιδιά συμμετείχαν ισότιμα σε μια κοινή 
δραστηριότητα και βελτίωσαν την αυτοεικόνα τους. Η διαδικασία ανταλλαγής εικόνων και 
κειμένων μεταξύ των παιδιών είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 
για μάθηση. Σε γνωστικό επίπεδο, ανέπτυξαν την ικανότητα περιγραφής είτε προφορικά είτε 
έμαθαν να γράφουν κείμενα ακολουθώντας μια σειρά και βελτιώθηκαν στην επεξεργασία 
κειμένου μετατρέποντας τις λέξεις σε μορφές και χρώματα.  

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου στην αρχή και στο 
τέλος του προγράμματος καθώς και με παρατήρηση της συμπεριφοράς και της συνεργασίας 
τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 
 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ  

(ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής, υποψήφια διδάκτορας 
 
Η εμφάνιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας στους 

μαθητές συνεχώς αυξάνεται και παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την αναγνώρισή της, 
οι μελέτες που επικεντρώνονται στον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν αυτοί οι μαθητές, 
είναι ακόμα ελάχιστες. Το σύνδρομο της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας και τα συμπτώματά του από εκπαιδευτική και κοινωνική απόψη, έχουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν την έρευνα. Η μελέτη που παρουσιάζεται περιλαμβάνει εκτός 
από μια αναλυτική αναφορά στην επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα ΔΕΠΥ, 
το εργαλείο των Wikis και οδηγίες της σχολικής ψυχολογίας, ένα προτεινόμενο μοντέλο 
παρέμβασης που βασίζεται στο εργαλείο wiki PBworks. Πιο συγκεριμένα, η παρέμβαση 
αφορά στην ολοκλήρωση ενός συνεργατικού πρότζεκτ από σχολικές τάξεις γυμνασίων του 
Ηρακλείου Κρήτης, σε καθεμία από τις οποίες υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με ΔΕΠΥ. 
Η μελέτη στοχεύει στην εξαγωγή του επιπέδου βελτίωσης της συνεργασίας και επικοινωνίας 
των μαθητών, με τη βοήθεια του στατιστικού εργαλείου SPSS, καθώς επίσης και στη συλλογή 
των απόψεων των εκπαιδευτικών και μαθητών της τάξης, καθόλη τη διάρκεια της 
παρέμβασης. Η συζήτηση θα αναζητήσει ανάδραση σε σχέση με την καταλληλότητα του 
μοντέλου παρέμβασης και την προσαρμογή του στις ανάγκες των μαθητών με ΔΕΠΥ. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-18 ΕΤΩΝ 

 
Νεοκοσμίδου Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός -Εκπαιδευτικός 

 
Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα του ρόλου του διαδικτύου ως μέσο άρσης του 

κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 
13-18 ετών μέσα από την διερεύνηση της εκπαιδευτικής, της διαπροσωπικής αλλά και της 
κοινωνικής συμμετοχής.  

Σε ερευνητικό επίπεδο η μελέτη απευθύνθηκε σε 206 παιδιά με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και 280 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Πρόκειται για μια 
πολυμεθοδική έρευνα καθώς έγινε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας 
(ερωτηματολόγια διαδικτυακά και δια ζώσης και ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις) Σε 
επίπεδο πορισμάτων, η πλειοψηφία των παιδιών ασχολείται με το διαδίκτυο και τις νέες 
τεχνολογίες. Σημαντικό ρόλο για την ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο αποτελούν οι 
παράγοντες της ηλικίας, ο τύπος δυσκολίας αλλά και εκπαίδευσης, με τα μεγαλύτερης 
ηλικίας παιδιά αλλά και αυτά που φοιτούν στα ΤΕΕ να υπερέχουν σε ψηφιακή κατάρτιση, 
συγκριτικά με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά που φοιτούν στα ΕΕΕΚ και αντιμετωπίζουν 
σημαντικού τύπου φυσικές δυσκολίες. Σημαντικό επίσης εύρημα αποτελεί η μη 
γνωστοποίηση της αναπηρίας από τα παιδιά, όταν αυτά εμπλέκονται σε διαδικτυακές 
επαφές από το φόβο της απόρριψης, ενώ αξιοσημείωτα ήταν και τα ευρήματα που 
αφορούσαν στους λόγους που κάνουν χρήση του διαδικτύου καθώς αυτοί είναι κυρίως 
εκπαιδευτικοί αλλά και ψυχαγωγικοί. Σε διαπροσωπικό επίπεδο, η πλειοψηφία των παιδιών 
περιορίζεται στις διαδικτυακές επαφές με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, ενώ η κοινωνική 
συμμετοχή εμφανίζεται σημαντικά περιορισμένη. 

 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 
 

Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος, ΜΑ, ΜSc, υπ. διδάκτωρ. 
Αργυρόπουλος Παναγιώτης, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc  

Σιούμπουλη Καλλιόπη, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc 
 
Στην εισήγησή μας εξετάζεται η ενσωμάτωση και οι τεχνικές διαχείρισης μαθητών με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στο πλαίσιο του 
γενικού σχολείου. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η τυπολογική ταξινόμηση της 
ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας, η πιθανή συννοσυρότητα και η 
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συνύπαρξη δυσκολιών μάθησης. Η αναπτυξιακή πορεία και η ηλικία αξιολόγησης 
συνηγορούν στην έγκαιρη παρέμβαση και αξιολόγηση και τις στρατηγικές που θα 
χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη 
διαχείριση της συμπεριφοράς καθίσταται καίριος, καθώς δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
εφαρμογή μοντέλων, με έμφαση στην συμπεριφορά. Η συμβουλευτική στους γονείς 
αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα για την επιτυχή επαφή με το σχολικό πλαίσιο. Ζητήματα 
διαχείρισης συμπεριφορών στην σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό έρχονται στο επίκεντρο 
και προτείνονται στρατηγικές για τη διαχείριση και τη βελτίωση της συμπεριφοράς του 
παιδιού με ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη, τόσο για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όσο 
και για την καλλιέργεια θετικής στάσης και συνεργατικού κλίματος με τους συμμαθητές και 
τους συνομηλίκους του στο σχολικό πλαίσιο, εντός και εκτός τάξης. Η επιτυχής συνεργασία 
μεταξύ του εκπαιδευτικού, του σχολικού ψυχολόγου και πιθανά του ειδικού παιδαγωγού, 
όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις παράλληλης στήριξης ή τμημάτων ένταξης, συνηγορούν 
στην συνδιαμόρφωση ενός ρεαλιστικού θεραπευτικού πλαίσιού, με σκοπό την ομαλότερη 
και, εν τελεί, ομαλότερη κοινωνική ένταξη. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ  
ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός παιδαγωγός - κοινωνιολόγος 

 
Μέσω της προκείμενης εμπειρικής έρευνας, αναδεικνύεται εναργώς η ουσιαστική 

συνεισφορά της δομής των ΣΜΕΑΕ (Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 
τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προετοιμασία των ΑμεΑ 
(Ατόμων με αναπηρία) για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και αρμονική προσαρμογή και 
ένταξή τους στην κοινωνία. Πέραν των άλλων, διευκολύνεται στο να καταδειχθεί ότι η εν 
μέρει αλλαγή των πεποιθήσεων και στάσεων των κοινωνιών προς το βέλτιστο εν σχέσει με 
την παραμορφωτική και συνάμα στρεβλή εικόνα που υφίσταντο έως τώρα γι’ αυτήν την 
ιδιαίτερη ομάδα, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συγκεκριμένη δομή. Στην έρευνα 
αυτή, συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί που το σχολικό έτος 2019-20 υπηρέτησαν στις ΣΜΕΑΕ 
της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου. Ως μέσο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων 
και στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ με το εργαλείο της 
ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου αποκωδικοποιήθηκε και επεξεργάστηκε το 
υλικό που συλλέχθηκε από τις συνεντεύξεις. Προφανώς οι εκβάσεις της συγκεκριμένης 
εμπειρικής έρευνας, ενισχύουν τις θεωρήσεις περί ισχυρής θετικά συμβολής των ΣΜΕΑΕ στην 
όσο πιο αρμονική ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

Παπαϊωάννου Ήβη, Υποψήφια Διδάκτορας, Ενταξιακή διδασκαλία και Μουσειοπαιδαγωγική 
 
Το περιεχόμενο της εισήγησης απορρέει από τα αποτελέσματα της ομότιτλης 

διδακτορικής έρευνας , με σκοπό την ανάδειξη της σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής, προς 
σχολικά σύνολα που συμπεριλαμβάνονται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες 
(ενταξιακά). 

Το αίσθημα της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της κριτικής σκέψης, αποτελούν 
κύριες δεξιότητες για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού, πέραν από τη 
μαθησιακή διαδικασία, ενώ η δεξιότητα της ενσυναίσθησης αναπτύσσεται στα πολυτροπικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως οι ετερογενείς σχολικές τάξεις . Η ένταξη λοιπόν, φέρει 
χαρακτήρα βαθιά κοινωνικό ενάντια σε κάθε έννοια κοινωνικού αποκλεισμού. 

Πώς μαθαίνουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες στον χώρο του μουσείου και 
ποια η σημαντικότητα της ευελιξίας και της διαφοροποίησης προς επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων; Στο πλαίσιο της συλλογής των ερευνητικών δεδομένων, σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «αυτός ο κόσμος που αλλάζει, δεν με 
τρομάζει» σε παιδιά 9-12 ετών, ενός Δημοτικού σχολείου της επαρχίας Λευκωσίας, σε 3 
φάσεις, στον χώρο της τάξης (διάγνωση) στον χώρο του μουσείου, εικονικά και πίσω στον 
χώρο της τάξης (παρέμβαση και τελική αξιολόγηση) .  

Επιλέχθηκαν προς παρουσίαση περιπτώσεις παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, 
μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και παιδιών μη 
διαγεγνωσμένων με κάποια δυσκολία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν εκτός 
άλλων, ζητήματα διαπολιτισμικότητας, ως κομμάτι της ενταξιακής διδασκαλίας. Ποιά τα 
χαρακτηριστικά της ενταξιακής διδασκαλίας που υιοθετήθηκαν για τον μη αποκλεισμό των 
παιδιών και τα αποτελέσματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα; Επιπλέον, πώς 
αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της κριτικής σκέψης μετά το τέλος της 
παρέμβασης για τους μη διαγεγνωσμένους με δυσκολία, μαθητές; Η ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού συστήματος SPSS, βρίσκεται σε εξέλιξη 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μορφή της ασύγχρονης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης, 
παρά τον αρχικό σχεδιασμό, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με γνώμονα τη δυνατότητα προσαρμογής στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα 
και στο κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. 
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ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗΚΟΑ ΚΑΙ 
ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Παπαναγιώτου Ζωγραφιά, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής 

εκπαίδευσης Αθήνα 
Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc.- M.Sc.(M.Eng.) Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας - 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.  
 
Στα πλαίσια του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος η ένταξη των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, όπως τα βαρήκοα και κωφά παιδιά, αποτελεί πρόκληση αλλά και ζητούμενο. Σε 
πλήθος εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών, παιδιά με προβλήματα 
ακοής, συνυπάρχουν στην τάξη με ακούοντα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με το έργο 
τους να συνδράμουν στην ένταξη των παιδιών με προβλήματα ακοής στην γενική τάξη, και 
να βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή τους, μέσω της συμπερίληψης σε πλήθος 
δραστηριοτήτων.  

Η έννοια της Γεωπληροφορικής και των GIS έχει ενταχθεί σε βασικά μαθήματα 
ειδικότητας και εξειδίκευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών Γεωπληροφορικής σε κάθε βαθμίδα 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης αλλά και της χωρικής σκέψης των μαθητών ώστε να τους παρέχει εφόδια 
στη διαχείριση, επεξεργασία και διανομή της γνώσης και της γεω- πληροφορίας σε όλη την 
διάρκεια της ζωής τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε ένα κυνήγι θησαυρού στο περιβάλλον του σχολείου, και 
τους χώρους της σχολικής μονάδας, που θα συνδράμει στην αλληλεπίδραση των παιδιών της 
τάξης, με τρόπο εποικοδομητικό, ώστε να μπορέσουν να λύσουν τους γρίφους σε ομάδες και 
να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της μεικτής ομάδας, ακουόντων και κωφών παιδιών.  

Στην δραστηριότητα, αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικές εφαρμογές Γεωπληροφορικής και 
των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό χρήσης G.P.S., μέσω φορητών 
συσκευών tablet. Χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα μέσω της φορητής συσκευής 
καθώς και χρήση του δωρεάν διαδικτυακού ψηφιακού χάρτη με την χρήση του Δορυφορικού 
εντοπισμού θέσης που διαθέτει η φορητή συσκευή. Οι γρίφοι αποτελούνται από εικόνες με 
υπόβαθρο χάρτες και δορυφορικές εικόνες του δωρεάν λογισμικού, αλλά και βασικές έννοιες 
στην νοηματική γλώσσα μέσω του οπτικοακουστικού υλικού που ενσωματώνουμε ως οδηγό 
γεωχωρικά στο λογισμικό του ψηφιακού χάρτη, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στην 
επίλυσή τους. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί σαφώς να διευκολύνει την διαδικασία και να 
την κάνει ελκυστική. 
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ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Ρήγα Ασημίνα, Δρ. Ειδικής Αγωγής, ΣΕΠ ΕΑΠ 
Ιωαννίδου Βασιλική, Δρ. Παιδαγωγικής, Ειδίκευση Ειδική Αγωγή, ΣΕΠ ΕΑΠ  

Περικλειδάκης Γεώργιος, Δρ. Ειδικής Αγωγής, ΣΕΠ ΕΑΠ 
 
Το Διαδίκτυο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ισχυρό εργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, το 

οποίο έχει επιφέρει επανάσταση στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στην πολιτική και στην 
κοινωνία. Πράγματι σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, η λελογισμένη και κατάλληλα 
μεθοδολογικά αξιοποίησή του έχει καταστήσει τη μαθησιακή διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα, 
ευχάριστη και αποτελεσματική. Ωστόσο, η κατάχρηση και η προβληματική του χρήση, η 
οποία ορίζεται στη βιβλιογραφία ως «εθισμός στο Διαδίκτυο» (internet addiction), έχει 
προκαλέσει σημαντική ανησυχία για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την πιθανή 
ανεξέλεγκτη πλοήγηση των μαθητών σε ένα χαοτικό και χωρίς όρια ψηφιακό κόσμο. Σε αυτό 
το πλαίσιο, έντονο ενδιαφέρον εγείρει η πιθανότητα και ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ του 
διαδικτυακού εθισμού και των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), όπως είναι 
για παράδειγμα οι αναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές. Το ζήτημα αυτό θεωρείται 
ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό καθώς όπως κάθε μορφής κατάχρηση, έτσι και η υπερβολική 
χρήση του διαδικτύου από παιδιά με ΕΕΑ μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη ψυχική τους 
υγεία, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι δυσκολίες που ήδη εμφανίζουν και παράλληλα να 
δημιουργηθούν νέα προβλήματα, όπως συναισθηματική αστάθεια, κατάθλιψη, και χαμηλές 
σχολικές επιδόσεις.  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη 
σχέση των ΕΕΑ και του εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των 
βασικών αιτιών που ωθούν τα παιδιά με ΕΕΑ σε αυτό το είδος εξάρτησης, καθώς και η 
παράθεση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του σύνθετου αυτού προβλήματος. 

 
 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Σιβρής Παναγιώτης, Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΣΕΕ ΠΕ70  

 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Ειδική Αγωγή είναι δυο μεταβλητές που σχετίζονται 

άμεσα, με την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή να 
δημιουργεί σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σημαντική βελτίωση στη γνωστική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τονίζοντας την αξία της 
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης, αλλά και της 
συμπεριφοράς τους εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, παρέχοντας σπουδαία οφέλη 
στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής τους.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση και καταγραφή των απόψεων των 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, οι οποίοι εργάζονται στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης, 
αλλά και των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της πόλεως Ρόδου, σχετικά με το αν μπορεί να αποδειχθεί επωφελής η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω των προγραμμάτων της, στους μαθητές/τριες με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

 Η έρευνα ήταν ποσοτική και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό 
εργαλείο. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020. Το δείγμα της 
έρευνας αποτελούνταν από 98 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 49 εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής και 49 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε σχολικές μονάδες του νησιού της Ρόδου. 

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τονίζουν τα οφέλη 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας πως οι μαθητές/τριες αποκτούν θετική 
περιβαλλοντική στάση, παρατηρείται βελτίωση της σχολικής επίδοσης, της συμπεριφοράς 
και γενικά συμμετέχοντας σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές/τριες 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσλαμβάνουν σπουδαία οφέλη σε όλους τους τομείς 
ανάπτυξής τους. Επίσης, επισημαίνουν την αναγκαιότητα για συνδρομή της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στη συνεκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη γενική 
τάξη.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα πραγματοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε 
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφόσον προσφέρουν σπουδαία οφέλη σε 
όλους τους τομείς ανάπτυξής τους. 

 
 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ 

 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και διδάκτωρ ειδικής αγωγής 

 
Η παρούσα έρευνα ανήκει στις ερευνητικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό της 

συμβολής των μοντελοποιήσεων/σχηματοποιήσεων, ως μέσο αναπαράστασης αριθμητικών 
μεγεθών, στην αλγοριθμική επίλυση της αφαίρεσης, μέσω της ενεργούς κινητοποίησης των 
σύμπλοκων σχέσεων των ικανοτήτων της μη συμβολικής αριθμητικής διάκρισης και των 
ικανοτήτων της αναπαράστασης συμβολικών μεγεθών, μαθητών με δυσαριθμησία, ηλικίας 
8-9 ετών. Η μοντελοποίηση είναι μια δραστηριότητα απεικόνισης – αναπαράστασης μιας 
αλγοριθμικής διαδικασίας ή ενός προβλήματος ή ευρύτερα μιας μαθηματικής σχέσης, με μια 
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μορφή που είναι πιο εύκολη να ερμηνευθεί. Η μοντελοποίηση/σχηματοποίηση των 
αλγόριθμου της αφαίρεσης αποτελεί τη διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των 
ποσοτήτων με κάποιο κώδικα, μέσω του οποίου οι ποσότητες εμφανίζονται ως ξεχωριστές 
οντότητες, ώστε να υπολογίζονται ευκολότερα, αλλά και να είναι ορατή η ομαδοποίηση και 
η ανταλλαγή θέσης με βάση τις αρχές του δεκαδικού συστήματος, για τη συγκρότηση της 
εννοιολογικής διεργασίας του αλγόριθμου. Η θεωρητική λογική της έρευνας, θεμελιώνεται 
στο μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας με διενέργεια πειραματικής έρευνας μεμονωμένης 
περίπτωσης, με επιλογή της εμπειρικής ερευνητικής μεθόδου. Βάσει μιας σειράς 
διαγνωστικών και πειραματικών ελέγχων, πέντε μαθητές με προφίλ δυσαριθμησίας 
δέχτηκαν εξατομικευμένη παρέμβαση στους αλγόριθμους της αφαίρεσης με το 
σχηματοποιημένο μοντέλο της έρευνας και συγκρίθηκαν με πέντε μαθητές με προφίλ 
δυσαριθμησίας, που ακολούθησαν τη συνήθη διδασκαλία. Η εστίαση της προκύπτουσας 
ερευνητικής μελέτης στη συμβολή της πειραματικής παρέμβασης, αναδεικνύει την αιτιώδη 
συνάφεια μεταξύ των σχηματοποιήσεων/μοντελοποιήσεων, στη βελτίωση της αλγοριθμικής 
επίλυσης της αφαίρεσης, μαθητών με δυσαριθμησία και ενημερώνει την έρευνα για τη 
σημαντική επιρροή της οργανωτικής διαδικασίας της σχηματοποίησης στη διευκόλυνση 
αναπαράστασης μεγέθους και στην επεξεργασία μη συμβολικών και συμβολικών 
αριθμητικών μεγεθών. Η σχηματοποίηση των ποσοτήτων λειτουργεί αρχικά ως «μοντέλο 
της» σχηματοποιημένης αφαίρεσης, καθώς οι αραβικοί αριθμοί μεταφράζονται σε ποσοτική 
έκφραση του μεγέθους τους, για να καταλήξει τελικά σε «μοντέλο για» την υποστήριξη του 
μαθηματικού συλλογισμού σχετικά με την αλγοριθμική διαδικασία σε συμβολικό επίπεδο. 

 
 
 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και διδάκτωρ ειδικής αγωγής 

 
Η πραγμάτευση της παρούσας θεματικής ενότητας περιλαμβάνει αναφορές στο κλινικό 

προφίλ και τις πρακτικές παρέμβασης που αφορούν στην ακουστική ανεπάρκεια παιδιών. Η 
αισθητηριακή ανεπάρκεια της κώφωσης αναφέρεται σε διαταραχή ή απώλεια της 
λειτουργικότητας της βασικής διόδου επικοινωνίας του ατόμου βάσει της ακοής. Η απώλεια 
αυτή παρεμποδίζει το άτομο να προσλαμβάνει και να ενσωματώνει με ευχέρεια και 
πληρότητα αισθητηριακές πληροφορίες από τον έξω κόσμο προκειμένου να τις υποβάλλει 
σε γνωστική επεξεργασία και συνακόλουθη μετουσίωση σε σταθερή γνώση. Η συμβολή 
επομένως της αισθητηριακής διόδου επικοινωνίας της ακοής στο καθημερινό συγκείμενο 
του ατόμου είναι πρόδηλη, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία της εικόνας και του ήχου, της 
γνώσης και της πληροφορίας. Η αισθητηριακή ανεπάρκεια της κώφωσης καθίσταται πλέον 
έκδηλη στον έξω κόσμο σε σύγκριση με άλλες διαταραχές όπως είναι για παράδειγμα οι 
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δυσκολίες μάθησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τον ψυχικό κόσμο και την επικοινωνιακή 
συμπεριφορά του ατόμου. Η παρούσα θεματική ενότητα πραγματεύεται την προγλωσσική 
κώφωση (prelingual deafness), όπου η απώλεια της ακοής προηγείται της έναρξης της 
ομιλίας ή της εκμάθησης της ομιλούμενης γλώσσας και τη μεταγλωσσική (postlingual 
deafness), όταν η απώλεια της ακοής επέλθει μετά το τέταρτο έτος ζωής που το παιδί έχει 
ήδη κατακτήσει τον λόγο και την ομιλία. Ο ρόλος του σημερινού σχολείου είναι να 
συμπαρίσταται στα παιδιά με τη διαταραχή, να τα εντάσσει στις τυπικές τάξεις μαζί με τους 
συνομηλίκους τους και να τα συνδράμει στις δυσκολίες τους. Η συμβολή του εστιάζεται ή 
πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στον συναισθηματικό και επικοινωνιακό τομέα σε συνάρτηση 
με θέματα μάθησης ενδυναμώνοντας σταθερά τον ψυχικό τους κόσμο και καλλιεργώντας 
θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Μια τέτοια πραγμάτευση καθίστανται αναγκαία για μια 
σφαιρική ενημέρωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε συναφή θέματα στο πλαίσιο 
εφαρμογής της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο. 

 
 
 

Η ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 
Κουλλαπή Κυριακή, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Frederick 

Λύρα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick  
 
Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, όταν καλούνται να διδάξουν σε τάξεις 
συνεκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μαθητές που έχουν διαγνωστεί με κάποια 
διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι παράγοντες 
που επιδρούν στα επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων μέσα από την 
οπτική γωνία των ίδιων. Περαιτέρω, στόχος ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που 
επιδρούν στη στάση των εκπαιδευτικών όσον αφορά το θεσμό της ενιαίας εκπαίδευσης. 
Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 13 δασκάλους και τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με βάση την ποιοτική μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (content 
analysis). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων προσέφερε αφενός, μια επαλήθευση των 
τεσσάρων πηγών που καθορίζουν την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
σύμφωνα με τον Α. Bandura (1977) και αφορούν στις εμπειρίες, τα πρότυπα, την κοινωνική 
και λεκτική πειθώ, και τέλος, τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. 
Αφετέρου, καταδείχθηκε και ως εκ τούτου συζητείται εκτενέστερα, ως καθοριστική πτυχή 
των πηγών επίδρασης, το στυλ της σχολικής ηγεσίας και η σχέση της με τους εκπαιδευτικούς, 
προσφέροντας έτσι νέα πτυχή προς διερεύνηση σε σχέση με την αυτοαποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών. Από την έρευνα προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία που δύνανται να 
συμβάλουν σημαντικά στην πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική συνεκπαίδευση των 
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παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στη γενική εκπαίδευση της Κύπρου αλλά και 
ευρύτερα. Τέλος, από τα ευρήματα που προέκυψαν εγείρεται το ενδιαφέρον για μελλοντική 
έρευνα με επισταμένη διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών στυλ της σχολικής 
ηγεσίας στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

201 
 

4.3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 
Βρετουδάκη Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Με δεδομένη την πολυπολιτισμικότητα και το διαφοροποιημένο επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων των παιδιών που φοιτούν στις προσχολικές τάξεις, είναι πιο αναγκαία από ποτέ 
η υποβοήθηση της κατανόησης τους με συγκεκριμένες τεχνικές τις οποίες έχει αναδείξει η 
διεθνείς πρακτική (scaffolding strategies). Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν 
να διερευνήσει τις διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί παιδιών 
προσχολικής ηλικίας για την κατανόηση και επεξεργασία μιας σειράς σημαντικών 
πληροφοριών των αφηγηματικών κειμένων που τους διαβάζονται καθημερινά. Στη μελέτη 
συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία από τον νομό Χανίων, 
Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης. Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε με τη μέθοδο του 
βολικού δείγματος (convenience sample). Για τη συλλογή των δεδομένων επιδόθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι νηπιαγωγοί 
στην πλειονότητά τους εφαρμόζουν τεχνικές χαμηλού επιπέδου υποστήριξης, τεχνικές, 
δηλαδή, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά με υψηλό επίπεδο κατανόησης ενώ φαίνεται να 
αξιοποιούν ελάχιστα τις τεχνικές υψηλής υποβοήθησης εξειδικευμένες για παιδιά από 
χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα με ελλείψεις σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο. Τα 
παρόντα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναφορικά με τη δυσκολία των 
εκπαιδευτικών της προσχολικής βαθμίδας να διαφοροποιήσουν τις διδακτικές τους 
πρακτικές ώστε να συναντήσουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών που φοιτούν στις 
τάξεις τους. 

 
 
 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 2020: 
 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ YOUNG LEARNERS 

 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, Translator/Translation Studies Instructor/New York College 
 
Η έκτακτη τηλεκπαίδευση στην εποχή του κορονοϊού άλλαξε τα δεδομένα στην 

εκπαίδευση και φαίνεται να καθορίζει δραματικά το μέλλον της εκπαίδευσης ανά τον κόσμο.  
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η ανταπόκριση νέων μαθητών (young learners) της 

Αγγλικής. Συγκεκριμένα μελετώνται τόσο μέσα από συνεντεύξεις όσο και μέσα από τη 
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μέθοδο της παρατήρησης το πώς οι μικροί μαθητές ανταποκρίθηκαν στα μαθήματα 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τις δυσκολίες και προκλήσεις που 
αντιμετώπισαν καθώς και τις ευκαιρίες που συνάντησαν για πιο δημιουργικό μάθημα 
γλώσσας. Θα μελετηθούν επιτόπια, πραγματικά μαθήματα που έγιναν μέσα από 
διαφορετικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, θα καταγραφούν και αναλυθούν όλα τα 
διδακτικά υλικά και η δόμηση ενός τέτοιου μαθήματος (Syllabus). Τέλος, διενεργήθηκαν 
προσωπικές συνεντεύξεις με τους ίδιους τους διδάσκοντες, ζητώντας την καταγραφή της 
δικής τους άποψης για τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε μικρούς μαθητές. Η έρευνα 
καταλήγει πως οι young learners ανταποκρίθηκαν πολύ άμεσα στην τηλεκπάιδευση, 
χρησιμοποιώντας πολύ ικανοποιητικά τα εποπτικά εργαλεία εκπαίδευσης.  

Η έννοια της τηλεκπαίδευσης περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί 
τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας εν γένει. Για να 
προσδιορίσουμε καλύτερα την έννοια της τηλεκπαίδευσης έχουν καθοριστεί δύο 
διαφορετικές μορφές, η σύγχρονη και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η σύγχρονη και 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά μπορούν και 
κάποιες φορές επιβάλλεται, να συμπληρώσουν η μία την άλλη. Τα πλεονεκτήματα μπορούν 
να είναι πολλά, χωρίς ωστόσο να αγνούμε τις δυσκολίες της γρήγορης μετάβασης που έπρεπε 
να γίνει στη περίπτωση της εποχής της πανδημίας. 

 
 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Γαλατά Παρασκευή-Βίβιαν, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου 

Καθηγήτρια-Σύμβουλος, ΣΕΠ-ΕΑΠ 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια- Med Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Σε περιόδους κρίσης, οι ζωές των ανθρώπων διαταράσσονται και οι συνήθεις ερμηνείες 

της πραγματικότητας αμφισβητούνται. Η διαδικασία προσαρμογής μπορεί να εμπεριέχει τον 
επαναπροσδιορισμό του ατόμου και των άλλων ή/και την επαναθεώρηση των στόχων και 
των καταστάσεων σε αλληλεπίδραση με το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. Η 
Μετασχηματίζουσα Μάθηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων. Με τον στοχαστικό διάλογο, την κριτική 
συνειδητοποίηση και την αλλαγή των δυσλειτουργικών αντιλήψεων, η μετασχηματίζουσα 
μάθηση βοηθάει τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας μεταβαλλόμενης 
κοινωνίας. Ωστόσο, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς η σχέση της με την κοινωνική αλλαγή και 
πώς η συλλογική μάθηση και δράση μπορεί να μετασχηματίσει την κοινωνία και τους 
ανθρώπους της. Οι σύγχρονες κοινωνίες, όμως, λόγω της ρευστότητας και της ευαλωτότητας 
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τους, έχουν ανάγκη τόσο την κριτική συνειδητοποίηση, όσο και την ανάληψη δράσης για την 
κοινωνική αλλαγή. Σκοπός της παρούσας μελέτης, λοιπόν, είναι να αναδείξει τη δυναμική της 
θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης ειδικά σε σχέση με την κοινωνική αλλαγή και να 
διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, θα αναλύσουμε αρχικά 
τη θεωρητική συζήτηση σε ζητήματα κοινωνικής δράσης, κριτικής παιδαγωγικής, στοχασμού, 
πλαισίου αναφοράς και μάθησης ενηλίκων. Στη συνέχεια, θα καταγράψουμε τις εμπειρικές 
διαστάσεις της μετασχηματίζουσας μάθησης σε σχέση με την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη 
δευτερογενή ανάλυση των ερευνών που παρουσιάζουν σχετικά παραδείγματα εφαρμογής. 
Τέλος, θα προχωρήσουμε στην κριτική ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών ευρημάτων 
και θα διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής στην εποχή της ευαλωτότητας. 
Από τα ευρήματα φαίνεται ότι η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μπορεί να οδηγήσει -πέρα από 
την κριτική συνειδητοποίηση της πραγματικότητας- στη συλλογική μάθηση, στη διαμόρφωση 
κοινών στόχων και στην ανάληψη δράσης για κοινωνική αλλαγή. 

 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κακουλάκη Αντωνία, Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 
Μαλαδένης Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30  

Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος ΠΕ80 
 
Η Συστημική προσέγγιση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1940 και έστρεψε την ψυχολογική 

ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες στις σχέσεις. Η εφαρμογή 
της συστημικής προσέγγισης συναντάται όχι μόνο στο θεραπευτικό χώρο αλλά και στην 
εργασία σε μικρές ομάδες, στην οικογένεια και στο σχολείο.  

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει βασικές αρχές της συστημικής 
προσέγγισης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικά πλαίσια, ώστε να 
ενισχύσουν τους μαθητές και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, 
διασαφηνίζονται βασικές θεωρητικές έννοιες σχετικά με τη Γενική Θεωρία Συστημάτων, 
όπως «σύστημα», «όρια», «τάση για ομοιόσταση», «αρχή της κυκλικής αιτιότητας» και 
προτείνονται συγκεκριμένες τεχνικές από διάφορες συστημικές προσεγγίσεις, όπως είναι η 
διαγενεαλογική και η στρατηγική. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα 
διαφορετικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μελών 
οποιασδήποτε μικρής ομάδας μιας εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Στόχος του εκπαιδευτικού που θέλει να επιχειρήσει την αλλαγή/παρέμβαση είναι να 
συνειδητοποιήσει ποια λειτουργία εξυπηρετεί μια ενδεχόμενη προβληματική συμπεριφορά 
στο σχολικό πλαίσιο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναπτύξει μια νέα αντίληψη όσον 
αφορά στη διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών οικοδομώντας σε θετικά στοιχεία, 
σε δυνάμεις και όχι αδυναμίες τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους. 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Κεφαλάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Phd Επιστημών Αγωγής 
 
Οι συναντήσεις των πολιτισμών, μέσα από την παγκοσμιοποίηση, τις μετακινήσεις των 

πληθυσμών και τη διαδικτυακή επικοινωνία, αποτελούν ένα κυρίαρχο δεδομένο της 
σύγχρονης εποχής. Έτσι, η πολιτισμική ταυτότητα αναδεικνύεται ως ένα συνολικό 
χαρακτηριστικό, που βρίσκεται σε συνεχή δυναμική συνδιαλλαγή με έναν διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο. Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης 
ικανοτήτων που να ενθαρρύνουν την ειρηνική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των 
πολιτισμών, την κοινωνική συνοχή και την πολιτισμική εξέλιξη. Η διαπολιτισμική ικανότητα 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία.  

Το σχολείο, ανταποκρινόμενο σε αυτή την αναγκαιότητα, διευρύνει την οπτική του και 
προχωρά σε πρακτικές που υποστηρίζουν την αντίληψη αυτή. Εντούτοις, το πέρασμα από 
μια μονοπολιτισμική σε μια διαπολιτισμικού χαρακτήρα προσέγγιση δεν είναι ένα αυτονόητο 
και εύκολο εγχείρημα. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρακτικών, σε όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης – θεσμικό πλαίσιο, σχολική μονάδα, τάξη – που να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση ευαίσθητων στοιχείων της 
πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών/τριών, που αφορούν, κυρίως, εθνογραφικές 
μεταβλητές, όπως είναι η εθνικότητα και η θρησκεία και στην ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής 
οπτικής. Δράσεις και πρακτικές που καλλιεργούν τη διαπολιτισμική ικανότητα μπορούν να 
αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε στη σχολική ζωή να μη 
δημιουργούνται οι όροι ανάπτυξης ευάλωτων πολιτισμικών ταυτοτήτων. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, μέσα από τη θεωρητική μελέτη των διαφόρων προσεγγίσεων 
και των μοντέλων εννοιολόγησης της διαπολιτισμικής ικανότητας, διαμορφώθηκαν 
συμπεράσματα που αναδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, που συνάδουν με τις 
βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και αποτελούν τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες ανάπτυξής της. 

Με βάση αυτούς τους παράγοντες αναδεικνύονται κατάλληλες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη 
της διαπολιτισμικής ικανότητας των μαθητών/τριών. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ:  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ 

 
Μάτσα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός 
Κουτσελίνη Μαίρη, Ακαδημαικός  

 
Η παρούσα έρευνα έχει θέμα το θεατρικό παιγνίδι, το οποίο ωθεί το παιδί στην ελεύθερη 

έκφραση και στην ενεργή εμπλοκή του στο παιχνίδι φαντασίας και μάθησης. Σκοπός είναι η 
μελέτη των αποτελεσμάτων μιας διδακτικής προσέγγισης μέσα από την εφαρμογή έρευνας 
δράσης, η οποία μελετά τα αποτελέσματα ανάπτυξης και εμψύχωσης της εκπαιδευτικού. 
Εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το θεατρικό παιγνίδι οδηγεί τους εκπαιδευτές-
εμψυχωτές σε αυτοβελτίωση, καθώς και στη γνωστική, κινητική και συναισθηματική 
ανάπτυξή των παιδιών που συμμετέχουν. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο πρόβλημα, που 
αφορά τον τρόπο που αξιοποιείται το θεατρικό παιγνίδι στις μέρες μας. Αυτό έχει άμεση 
σχέση με τη βιβλιογραφία, η οποία δεν διαχωρίζει τη δράση του θεατρικού παιγνιδιού ως 
ξεχωριστού γνωστικού αντικειμένου ή ως μέσου στα γνωστικά αντικείμενα για βελτίωση 
τόσο του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή, όσο και των παιδιών. Η αναγκαιότητα έρευνας έγκειται 
στο ότι οι μορφές του θεατρικού παιγνιδιού ποικίλουν, χωρίς να διευκρινίζεται με ποιο τρόπο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να επιδράσουν αποτελεσματικά στον κοινωνικό, 
συναισθηματικό και γνωσιολογικό τομέα της εξέλιξης του παιδιού. Η πρωτοτυπία της, 
βρίσκεται, στην εφαρμογή της έρευνας δράσης, η οποία επέτρεψε τη συνεχή 
ανατροφοδότηση της διαδικασίας, την επαναφορά και ανάδραση για βελτίωση 
εκπαιδευτικού μαθήματος, ώστε να επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για τη 
διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκαν εικοσιτρία (23) ημιδομημένα 
σχέδια μαθήματος σε συνδυασμό με παραδόσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεατρικού 
παιγνιδιού. Πέραν των περιορισμών, η αξιοπιστία έγκειται στα θέματα πιστότητας, 
επαληθευσιμότητας και αμεροληψίας. Η έρευνα δράσης έγινε μέσα από κυκλική διαδικασία 
δράσης, αναστοχασμού, αυτοκατανόησης, αμοιβαίας κατανόησης, επανάδρασης. 
Πραγματοποιήθηκε 15 Οκτωβρίου 2018 έως 16 Ιουνίου 2019. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
δράσης εστιάζονται στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικού μέσα από τη συνεχή παρατήρηση της 
αντίδρασης των παιδιών στα ημιδομημένα μαθήματα θεατρικού παιγνιδιού και στη 
βελτίωσή της στην κατανόηση των παιδιών και στην ανάπτυξη των μαθημάτων. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Νεδελκόπουλος Χρήστος, Δρ. Φιλοσοφίας 
 
Στην εισήγηση εξετάζεται διαχρονικά το παιδαγωγικό εγχείρημα του ελληνικού 

διαφωτισμού σε διαχρονικό επίπεδο, από τις απαρχές της ελληνικής διαφώτισης (την 
Σοφιστική Κίνηση του 5ου π.Χ. αιώνα) έως την παιδαγωγία της διαφώτισης κατά τα 
προεπαναστατικά χρόνια. Συνεκτικός ιστός η παιδεία εκκινώντας από την συζήτηση του 
πλατωνικού Πρωταγόρα και την εξειδίκευση της σοφιστικής σκέψης μέχρι τις παιδαγωγικές 
αντιλήψεις του νεότερου Διαφωτισμού του Ρήγα για την αφύπνιση του «πεπτωκότος 
γένους». Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς αισθητικές και πολιτικές αντανακλάσεις 
που ενεργοποιούν την βαθύτερη έννοια της παιδείας ως πράξεως, δηλαδή τον ενεργό πολίτη. 
Ο συνεκτικός ιστός από τις απαρχές της Διαφώτισης μέχρι τον Ρήγα και το παιδαγωγικό 
εγχείρημα του νεοελληνικού διαφωτισμού παραμένει η παιδεία ως πνευματικό μέσο για την 
αυτοσυνείδηση και την διαμόρφωση του ενεργού πολίτη. Αν το ένα σκέλος του διαφωτισμού 
συνδέεται άμεσα με την παράδοση των Καντ και Χέγκελ και του κριτικού λόγου γενικότερα, 
το άλλο σκέλος πατάει πάνω στο ημιτελές πείραμα του ελληνικού διαφωτισμού από τις 
απαρχές του: την συγκρότηση του πολίτη, ως ενεργού πολίτη. Μια σύγχρονη παιδαγωγική 
της χειραφέτησης μόνο με αυτή τη διασύνδεση μπορεί να συλληφθεί σε συνθήκες ύστερης 
νεοτερικότητας. Στην παιδαγωγική ανάγνωση της νεότερης Κριτικής Θεωρίας παραμένουν 
ζωντανές και οι δύο διακριτές περίοδοι της ευρωπαϊκής διαφώτισης: η ελληνική (του πολίτη) 
και η νεότερη ευρωπαική (του κριτικού πνεύματος). Πάνω σε αυτή τη σχέση τίθεται η νεότερη 
παιδαγωγική θεωρία στον ορίζοντα της οικουμενικότητας. Από εδώ πρέπει να πάρει τη 
σκυτάλη η παιδαγωγική της νεοτερικότητας στην τωρινή περίοδο της πλανητικής 
πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Εντός του φιλοσοφικού στοχασμού του Χάμπερμας, και 
εννοιολογικά ακόμα, συνεδιαλέγονται η διαλεκτική με την ηθική και ακριβώς αυτή η ηθική 
του διαλόγου οφείλει να οδηγεί σήμερα το ημιτελές παιδαγωγικό εγχείρημα του 
διαφωτισμού. Από τους επιγόνους του χαρακτηρίστηκε κριτική παιδαγωγική που πρέπει να 
είναι το πρώτο στάδιο για την οικουμενική παιδαγωγική της χειραφέτησης. 

 
 

Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

Ρεντίφης Γεράσιμος, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. 
Ζάγκα Νικολέττα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02-Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ  

 
Με δεδομένο ότι η σωκρατική μέθοδος διδασκαλίας έχει ως αφετηρία το διάλογο για την 

ανεύρεση της αλήθειας, η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει να αναδείξει την αξία της στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσίαση των παιδαγωγικών αντιλήψεων του Σωκράτη, όπως 
αυτές αντανακλώνται ιδιαιτέρως στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους και η εστίαση στη 
μέθοδο την οποία ακολουθούσε για την εκμαίευση της γνώσης από τους μαθητές του, 
αναδεικνύουν τη θεραπευτική επίδραση που δύναται να έχει η σωκρατική μεθοδολογία στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Σωκράτης κάθε άλλο παρά σοφό θεωρούσε τον εαυτό 
του δηλώνοντας απερίφραστα ότι «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα», γεγονός το οποίο δείχνει ότι ο 
ίδιος είναι βέβαιος για την άγνοιά του. Ωστόσο δρώντας ως ενοχλητική αλογόμυγα είχε ως 
σκοπό μέσα από το διάλογο με τους Αθηναίους συμπολίτες του να τους αφυπνίσει και να 
τους απαλλάξει από την πλάνη τους. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σύμφωνα με τη 
θεωρία της ανάμνησης (Πλάτων, Μένων, 81b-e) η γνώση βρίσκεται εξ ορισμού μέσα μας, 
καθώς η ψυχή έχει γεννηθεί πολλές φορές και γι’ αυτό ενυπάρχουν ακόμα λησμονημένες 
γνώσεις. Όμως για να επανέλθουν αυτές στην ανθρώπινη μνήμη κατά τον Σωκράτη, θα 
πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να συνεχίζει να τις αναζητά και να επιδιώκει την ανάδειξή τους. 
Έχοντας λοιπόν ως πλοηγό τη σωκρατική μέθοδο διδασκαλίας, στην παρούσα ανακοίνωση 
θα επιχειρηθεί να καταστεί φανερό ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που βασίζονται στο διάλογο 
εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου έχουν σπουδαία παιδαγωγική αξία, αφού μέσω αυτών ο 
μαθητής θα μετέλθει σταδιακά από την άγνοια στη γνώση και στη μεταγνώση. 

 
 
 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Τουτουδάκη Μαρίνα, Φιλόλογος, MEd, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου 

 
Το πρώτο και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

εντάσσονται και αναπτύσσονται τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, τα παιδιά, είναι εκείνο 
της οικογένειας. Οι σχέσεις συναλλαγής και αλληλεπίδρασης, που αναπτύσσονται μεταξύ 
των μελών της, και ιδίως οι γονικές πρακτικές έχει αποδειχθεί ότι επιδρούν σε όλους τους 
τομείς της ζωής των παιδιών και συμβάλλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς τους.  

Στόχος της προς ανακοίνωση στο συνέδριο έρευνας, είναι η μελέτη των διαφορετικών 
τύπων γονικών πρακτικών καθώς και της σχέσης τους με την εικόνα, που το παιδί δημιουργεί 
για τον εαυτό του, και με τη σχολική του επίδοση. Πρόκειται για ανασκόπηση της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας, οργανωμένη σε δύο βασικούς άξονες: την παρουσίαση της τυπολογίας των 
γονικών πρακτικών αφενός και την ανάλυση της επίδρασης των πρακτικών αυτών στη 
διαμόρφωση της παιδικής αυτοαντίληψης και στη σχολική επίδοση αφετέρου. Η σχετική 
μελέτη αναδεικνύει μεγάλο εύρος τέτοιων πρακτικών, από την τυραννική έως την ανεκτική ή 
την αδιάφορη. Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση του τύπου της γονικής συμπεριφοράς στην 
αυτοαντίληψη του παιδιού και στην επίδοσή του στο σχολείο είναι καταλυτική, καθώς 
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φαίνεται να αιτιολογεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του καθώς και 
πλευρές της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας. 

Η μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη των θετικών και των αρνητικών στοιχείων 
των διαφόρων τύπων γονικών πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί καταρχάς από τους γονείς για την κατανόηση προβλημάτων, που 
ανακύπτουν στις σχέσεις τους με τα παιδιά. Κυρίως όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να ερμηνεύσουν προβλήματα συμπεριφοράς 
και επίδοσης των μαθητών τους και συνακόλουθα να βοηθήσουν μαθητές και γονείς στην 
επίλυση των προβλημάτων αυτών, ιδίως στο πλαίσιο γενικότερων κρίσεων, όπως αυτή που 
βιώνει στις μέρες μας ολόκληρος ο πλανήτης 
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4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ.  

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ Ή ΜΗΠΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΓΟΥΣ; 
 

Αποστολόπουλος Νίκος, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πολιτισμικής ποικιλομορφίας και συνεχών 

κοινωνικών μεταβολών, η διδασκαλία της Ιστορίας αποτελεί περισσότερο από ποτέ πυλώνα 
και κρίσιμο καταλύτη τόσο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την 
εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών όσο και για την καλλιέργεια της 
ανεκτικότητας και του σεβασμού απέναντι σε κάθε μορφής ετερότητα.  

Ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων της ιστορικής εκπαίδευσης, η φυσιογνωμία των 
Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων αλλά και η εκπαίδευση-κατάρτιση 
όσων διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
υπερεθνικών οργανισμών ή θεσμών όπως το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Με μια σειρά οδηγιών, αποφάσεων και ερευνητικών εγχειρημάτων την τελευταία 
20ετία, προωθείται η υιοθέτηση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της 
διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος τον 21ο αιώνα, με στόχο την εξάλειψη των 
πολιτισμικών και εθνικιστικών στερεοτύπων μεταξύ των λαών της Ευρώπης, τον περιορισμό 
της ξενοφοβίας, την άμβλυνση του εθνοκεντρισμού, την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης 
και της ιστορικής ενσυναίσθησης, τη μύηση σε δημοκρατικές αξίες, την ανάδειξη της 
πολυφωνίας, τη συμπερίληψη του «Άλλου» στα ιστορικά αφηγήματα και την υιοθέτηση μιας 
συμφιλιωτικής οπτικής από αντιμαχόμενες πλευρές με συγκρουσιακό παρελθόν.  

Στην Ελλάδα, κάθε συζήτηση για μεταρρυθμίσεις στο υφιστάμενο status quo της 
ιστορικής εκπαίδευσης, είθισται να προσκρούει σε άκαμπτες πολιτικές αλλά και σε 
κοινωνικές αντιδράσεις που προσλαμβάνουν συχνά τη μορφή συμβολικών πολέμων για την 
ιστορία στη δημόσια σφαίρα. Αποσύρσεις σχολικών εγχειριδίων και Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών, εμμονή σε παραδοσιακά και εθνοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας 
της Ιστορίας, έμφαση στην εθνική ιστορία, περιορισμένη παρουσία της ετερότητας στο 
εθνικό αφήγημα και έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συνθέτουν 
μια εικόνα που σίγουρα δε συνάδει με τις επιδιωκόμενες τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
τη διδασκαλία του μαθήματος. Μπορεί άραγε να αλλάξει το τοπίο; 
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«ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ» ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 
Γιαννούλη Καλομοίρα, Med στις Επιστήμες της Αγωγής, Med στη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης,Φιλόλογος 
 
Αναμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι η πανδημία Covid-19 επηρέασε ολόκληρο τον 

πλανήτη, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινότητας του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής, καθιστώντας 
αυτήν αδύνατη με άμεσο μέτρο το κλείσιμο των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των 
βαθμίδων. Ως εκ τούτου, οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας - εκπαιδευτικοί 
και μαθητές - «μετακινούνται αναγκαστικά» από την πραγματική στην ψηφιακή τάξη με ό,τι 
αυτή η μετακίνηση συνεπάγεται. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται, πλέον, μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, τάμπλετ, τηλεφώνου, τηλεόρασης. Επιπροσθέτως, στην 
προαναφερθείσα πρόκληση που καλείται να ανταποκριθεί το «παιδαγωγικό ζεύγος», 
προβάλλει ένας εμφανής μετασχηματισμός που αφορά στην παιδαγωγική και κοινωνική 
διάσταση της μεταξύ του επικοινωνίας. 

Σκοπός της εν λόγω εισήγησης, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή πραγματικότητα στην 
οποία καλείται να επικοινωνήσει το «παιδαγωγικό ζεύγος», είναι να προσεγγίσει αρχικώς τα 
προφανή πλεονεκτήματα που δύναται να προσφέρει η ψηφιακή σε σχέση με την 
παραδοσιακή πραγματικότητα. Εν συνεχεία, να εντοπίσει βασικές προκλήσεις που καλούνται 
να «υπερβούν» οι εκπαιδευτικοί στη μετάβασή τους στη διαδικτυακή εκπαίδευση και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός ευέλικτου 
περιβάλλοντος μάθησης για το μαθητικό κοινό τους. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι ο 
εκπαιδευτικός προ(σ)καλείται να συμβάλλει στο μετασχηματισμό του μέχρι πρότινος 
συμβατικού περιβάλλοντος μάθησης σε ψηφιακό και συγχρόνως διαδραστικό-
διευκολυντικό, υποτάσσοντας την Τεχνολογία στην Παιδαγωγική με έμφαση στην 
οικοδόμηση της επικοινωνίας του με το μαθητή. Επιπροσθέτως, να υπερθεματίσει τη χρήση 
της ψηφιακής επικοινωνίας στη δημιουργία μιας «κοινότητας μάθησης» που, εν τέλει, 
προωθεί τη συνεργασία με επακόλουθο τη γνωστική και προσωπική εξέλιξη όλων των 
εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία με πρωταγωνιστές τον εκπαιδευτικό και το 
μαθητή. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη, Φιλόλογος καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΜΑ στη 
Διοίκηση σχολικών μονάδων. 

 
Οι νέοι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την πρώτη 

ημέρα που παρουσιάζονται στο σχολείο τοποθέτησής τους, χωρίς να έχουν επίσημη 
υποστήριξη από την πολιτεία. Ξεκινούν τη διαδρομή του εκπαιδευτικού έργου με μοναδικό 
εφόδιο την άτυπη μαθητεία στο επάγγελμα σε όλα τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια ή την 
αποσπασματική εκπαιδευτική υπηρεσία που έχουν αποκτήσει πριν τον διορισμό τους. Με 
την έννοια αυτή, αποτελούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αναγκάζονται να εργάζονται 
μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και να αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η παρούσα εργασία αποτελεί παρουσίαση 
ενός προγράμματος υποδοχής, ένταξης και στήριξης δύο νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι έχουν διοριστεί με ετήσια σύμβαση σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια του διευθυντή να καλύψει το κενό της πολιτείας στην 
ένταξη και στήριξή τους. Παρουσιάζεται το προφίλ της σχολικής μονάδας και των νέων 
εκπαιδευτικών, καθώς και οι ανάγκες που έχουν. Επισημαίνεται ο σκοπός και οι επιμέρους 
στόχοι του προγράμματος υποδοχής-ένταξης-επιμόρφωσης που εκπονεί ο διευθυντής, η 
σύνθεση της υποστηρικτικής ομάδας που εκείνος συγκροτεί, καθώς και το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που σχεδιάζει. Αξιοποιούνται οι μικροδιδασκαλίες, οι δειγματικές 
διδασκαλίες και ο θεσμός του μέντορα. Παράλληλα, διοργανώνονται δραστηριότητες για 
σύσφιξη σχέσεων με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων αλλά και για ομαλή προσαρμογή 
τους στην πόλη και στην κουλτούρα του σχολείου. Η παρουσία και η προσωπική συμμετοχή 
του διευθυντή στο εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται καταλυτική για την επιτυχία του. Στον 
επίλογο αναφέρονται οι προϋποθέσεις/παράμετροι που οδηγούν στην επιτυχή εφαρμογή 
ενός αντίστοιχου προγράμματος και στην ομαλή ένταξη οποιωνδήποτε νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα, τ. Σχολική Σύμβουλος, φιλόλογος, PhD 

Σκιαθίτη Αικατερίνα, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας  

 
Η παρούσα εισήγηση, η οποία εντάσσεται στην ειδικότερη θεματική Πολιτικές για την 

εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης, διερευνά τη λειτουργία του νεοσύστατου θεσμού του 
Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε ένα συμπεριληπτικό σχήμα. 
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Είναι γεγονός ότι «η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση έχει 
στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής 
και γενικότερα της κοινωνίας προς το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στο 
επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, 
ευαίσθητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις 
συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών». Προς ενίσχυση των παραπάνω 
ομάδων προωθούνται στο σύγχρονο σχολείο, σε ένα διεθνές επίπεδο, οι αρχές της 
συμπερίληψης, όπως π.χ. η δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας, η ανάπτυξη 
συμπεριληπτικών πολιτικών καθώς και η παραγωγή αντίστοιχων πρακτικών στις οποίες 
ανταποκρίνεται και θεμελιώνεται ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με την υπουργική απόφαση θέσπισης του θεσμού, ο Σύμβουλος 
Σχολικής Ζωής οφείλει να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους μαθητές, τους 
γονείς και τους κηδεμόνες, σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που 
απασχολούν τη σχολική μονάδα. Ακόμη, βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με τους 
μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και 
τους γονείς και κηδεμόνες. Παράλληλα, ρυθμίζει θέματα που αφορούν το σχολείο και τη 
σχολική κοινότητα με αρμοδιότητες τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την ενημέρωση και την 
υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων. 

Στην ανακοίνωση αυτή αφού παρουσιαστούν αρχικά οι συνθήκες που δημιούργησαν ένα 
γόνιμο έδαφος για τη θέσπιση του θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, στη συνέχεια θα 
γίνει αναφορά στις κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβούλου, ενώ στο 
τελευταίο μέρος της εισήγησης -με τη βοήθεια ενός άτυπου ερωτηματολογίου- θα 
σκιαγραφηθούν οι πρώτες εντυπώσεις των εκπαιδευτικών από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του 
θεσμού. 

 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
Ιωσήφ Στυλιανή, M.Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

 
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τις βασικές αρχές που διαπνέουν την 

ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και με τον τρόπο και τα μέσα που επηρεάζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση την άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών-μελών μέσα από 
παραδείγματα. Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση , αλλά και από εφαρμογή της θεωρίας 
και καλών πρακτικών όπου έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων τους μέσω της 
αξιολόγησής τους, έγινε μια σύνθεση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και έτσι, 
κατεγράφησαν τα όσα εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Έπειτα, 
παρουσιάζονται προτεινόμενα παραδείγματα δράσεων που μπορεί να αναπτύξει μια 
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σχολική μονάδα αξιοποιώντας το πλαίσιο την εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε.. Καταλήξαμε 
ότι, μέσω των δράσεων, ενισχύεται η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
βελτιώνεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

 
 
 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 
Καπερνέκα Παναγιώτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας 

Ν. Αιγαίου και Κρήτης 
 
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η Ποιότητα στην Εκπαίδευση και η 

Διασφάλιση της, μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008. Πρωταρχική 
ευθύνη των παροχών παιδείας είναι να διασφαλίσουν την ποιότητα της. Όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα καλούνται πλέον να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση των 
πόρων που απορροφούν από την πολιτεία. Η ανάγκη αυτή έχει προωθήσει σημαντικά τη 
διαδικασίες της αξιολόγησης, αλλά και τη Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, το ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Αρχικά θα αναλύσουμε τις βασικές έννοιες για την Ποιότητα. Ακολουθούν οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθώς και τη Διαχείριση Ποιότητας. Στις 
επόμενες ενότητες θα αναλύσουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ( ΣΔΠ). 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση 
Ποιότητας. Τέλος ,θα αναφερθούμε στο ζήτημα της Ποιότητας στην Εκπαίδευση και στις 
παραμέτρους της Εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό 
οργανισμό. 

 
 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 
Μοσχάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 
Το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που 

κάθε φορά συμβαίνουν και πρέπει να είναι αποτελεσματικό για να καλύψει τις ανάγκες που 
οι εκάστοτε αλλαγές επιβάλλουν. Έχει αποδειχθεί από τη βιβλιογραφία ότι κάποια 
χαρακτηριστικά είναι που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των σχολείων και τα 
διαφοροποιούν από τα άλλα. Η έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα αποτελεί 
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συχνό φαινόμενο στην παιδαγωγική έρευνα και απώτερος σκοπός της είναι η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και συστημάτων. Η παρούσα 
εργασία πραγματεύεται το θέμα της σχολικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης, καθώς 
είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου που να αφορά σε παράγοντες 
εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και o σκοπός της 
έρευνας που πραγματεύεται το υπό μελέτη άρθρο με θέμα «Do the managerial 
characteristics of schools influence their performance?», η σημαντικότητα του οποίου 
έγκειται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματά της συνέβαλαν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην Ιταλία. Το θέμα της εργασίας προσεγγίζεται θεωρητικά και πρακτικά. Αρχικά 
αναλύονται οι θεωρητικές πτυχές της σχολικής βελτίωσης και αποτελεσματικότητας με 
αναφορά στα μοντέλα, προσεγγίσεις και θεωρητικά σχήματα. Επίσης, δίδεται έμφαση στην 
σημαντικότητα του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) για 
την ουσιαστική σύζευξη των Ερευνών για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα( ΕΕΑ) και 
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας (ΕΒΑ). Στη συνέχεια και μετά από εκτενή περίληψη του 
υπό μελέτη άρθρου ακολουθεί η κριτική ανάλυσή του. Καταληκτικά συμπεραίνεται ότι από 
τους παράγοντες που συντελούν στη βελτίωση του σχολείου μερικοί έχουν χαρακτήρα 
οργανωσιακό, όπως η ηγεσία και η έμφαση στη διδασκαλία, και άλλοι καθορίζουν το κλίμα 
και την κουλτούρα των σχολείων. Η ηγεσία, ωστόσο, αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για όλα 
τα υπόλοιπα, πράγμα που επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα της αυτονομίας του ηγέτη- όπως 
τονίζεται και στο υπό ανάλυση άρθρο - προκειμένου να προωθείται η καινοτομία. 

 
 
 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Παπαστάθης Θεοφάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική - 

Διακυβέρνηση - Ηγεσία, Πανεπιστήμιο Μακεδόνιας 
 
Η έννοια της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δυναμική και υποκειμενική, 

καθώς έχει διαφορετικό νόημα για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Η ποιότητα δύναται να 
σημαίνει αξία για τα χρήματα, κατάλληλη για το σκοπό (δηλαδή την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος) και την ολοκλήρωση του οράματος και της αποστολής ενός ιδρύματος. Όσον 
αφορά την «αξία για τα χρήματα», η διασφάλιση της ποιότητας υπονοείται ως λογοδοσία 
προς το κοινό και πληροί τις απαιτήσεις των εξωτερικών προτύπων, ενώ σε περίπτωση 
δεύτερης και τρίτης σημασίας θεωρείται απαραίτητο για την ενίσχυση και τη διατήρηση της 
ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα ίδρυμα. Στόχος της εργασίας μέσω της 
μελέτης της βιβλιογραφίας αλλά και επίσημων κειμένων των Πανεπιστημίων που αφορούν 
την ποιότητα τους, αποτελεί η ανάδειξη του τι σημαίνει πραγματικά η έννοια της ποιότητας 
για την Ελληνική, αλλά και την Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά κυρίως για το τι 
σημαίνει πραγματικά για την κοινωνία. 
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΥΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

Πετσανούκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ,MSc 
 
Οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Ε.Ε. με τις προτάσεις των εκτελεστικών οργάνων τους και 

με τις αποφάσεις των κρατών-μελών τους, διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
πολιτική, που έχει έναν ορισμένο προσανατολισμό και κάποιους καθορισμένους στόχους. 
Βέβαια είναι στη δικαιοδοσία των κρατών‐μελών η αποδοχή των προτάσεων και η τελική 
εναρμόνιση, αν δηλαδή τελικά αποδεχτούν τη δέσμευση για την υλοποίησή τους.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ανήκει η Ελλάδα έχει επιδίωξη να διαμορφώσει μια ενιαία 
εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και να τη θέσει υπό τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης που 
διαμορφώνει μια τεράστια αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τη 
μακροοικονομική και κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. . 

Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση της βιβλιογραφία για την πληρέστερη κατανόηση 
της επίδρασης-επιβολής των Διεθνών Οργανισμών, για τη μεταφοράς πολιτικής στην 
διαμόρφωση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και ειδικά στην Ελλάδα. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας οι Διεθνείς 
Οργανισμοί διαμόρφωσαν και επηρέασαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα από 
την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. το μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών 
υιοθετήθηκαν, αφού φιλτραρίστηκαν σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες 
και κάτω από την πίεση των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. 

 
 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1929  

ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Πολυζοπούλου Αθανασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφια Δρ. ΠΤΔΕ ΑΠΘ 
 
Κατά την επάνοδό της στην εξουσία, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων βρέθηκε 

αντιμέτωπη με μία χώρα που βάδιζε προς ένα αβέβαιο μέλλον. Τα κοινωνικά και οικονομικά 
γεγονότα των προηγούμενων ετών, καθώς και η πολυετής πολιτική αστάθεια, είχαν 
διαταράξει την ελληνική πραγματικότητα, καθιστώντας απαραίτητη τη λήψη σοβαρών 
μέτρων, με στόχο την ομαλοποίηση του κοινωνικοπολιτικού ιστού, αλλά και την προσπάθεια 
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ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της χώρας. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς αυτής της 
προσπάθεια ήταν η εκπαίδευση. Η ανάγκη για άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών 
κρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αναδόμηση της κοινωνίας και τη συμμετοχή της 
στον σύγχρονο, δυτικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εκπαιδευτική πολιτική της 
κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου, η οποία εκφράστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929 – 1932. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία βασιζόταν 
στο όραμα και τους εντατικούς αγώνες του εκπαιδευτικού κόσμου και των φιλελευθέρων 
διανοουμένων κατά την προηγούμενη δεκαετία, συνιστούσε μέρος της της ευρύτερης 
προσπάθειας του κυβερνόντος κόμματος για τη διάδοση και παγίωση στην εκπαίδευση της 
αστικής, φιλελεύθερης ιδεολογίας. Σύμφωνα με αυτή, σκοπός του σχολείου, ιδίως της 
βαθμίδας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήταν η διαμόρφωση χρηστών πολιτών, κατάλληλα 
προετοιμασμένων για τη ζωή. Υπό αυτές τις συνθήκες, στόχος των εισηγητών της 
μεταρρύθμισης ήταν η απομάκρυνση από τον μονομερή και ολιγαρχικό χαρακτήρα του 
ελληνικού σχολείου, το οποίο απευθυνόταν σε μια μειοψηφία μαθητών, καταδικάζοντας 
έναν μεγάλο αριθμό του μαθητικού συνόλου σε ημιμάθεια και αναλφαβητισμό, και η αντ’ 
αυτού εγκαθίδρυση ενός σχολείου δημοκρατικού, με ισότιμο και υποχρεωτικό χαρακτήρα 
για όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου  
Κουρουτσίδου Μαρία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου και Ηρακλείου αναφορικά με τις ηγετικές 
συμπεριφορές των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Η ιδιαιτερότητα 
της παρούσας εργασίας έγκειται στην προσέγγιση του θέματος, αφού ο παραπάνω βασικός 
σκοπός της ερευνάται σε δύο επίπεδα: α) Σε επίπεδο «ισχύος/εφαρμογής», δηλαδή τι ισχύει 
στις εκπαιδευτικές μονάδες. Στο επίπεδο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τη συμπεριφορά 
που βιώνουν, αυτό που ισχύει. β) Σε επίπεδο σημαντικότητας/επιθυμητό, δηλαδή τι είναι 
αυτό που οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν. Στο επίπεδο αυτό οι εκπαιδευτικοί 
αναφέρουν τις δικές τους προσδοκίες αναφορικά με τις ηγετικές συμπεριφορές, τι θα ήθελαν 
οι ίδιοι/ες να συμβαίνει. Οι προτάσεις του κυρίου μέρους του ερωτηματολογίου 
επιμερίζονται στους δύο επιμέρους ερευνητικούς στόχους: στις συμπεριφορές που 
αναφέρονται στην αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και στις 
συμπεριφορές που συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Συλλόγου Διδασκόντων. 
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Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι 
αυτή της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Βασική διερευνητική υπόθεση η ύπαρξη ή μη 
στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο εφαρμογής και στο επιθυμητό 
επίπεδο, αναφορικά με τη διευθυντική συμπεριφορά και πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις 
των εκπαιδευτικών. 

 
 
 

ΟΤΑΝ ΤΟ MENTORING ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 

Βλάχου Μαρία (Μαίρη), Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να επιχειρηθεί η σύνδεση του Mentoring με 

την Ηγεσία στο χώρο του σχολείου. Το Mentoring αν και εισήχθη στην εκπαίδευση με τη 
μορφή της πρακτικής υποστήριξης νεοεισερχόμενων, άπειρων εκπαιδευτικών στον 
επαγγελματικό αυτό χώρο, σε αυτή την εισήγηση προσεγγίζεται ως μια διαδικασία μάθησης 
στη σχολική μονάδα. Με αυτή την έννοια ο μέντορας δεν είναι ένας επαγγελματίας 
σύμβουλος. Η βιβλιογραφία καταγράφει μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών του μέντορα, 
πολλά από τα οποία καταγράφονται ως χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού μέντορα. Εν 
συνεχεία, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη με τη 
χρήση σχετικής βιβλιογραφίας. Σημείο σύγκλισης των ανωτέρω αποτελούν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουν οι αποτελεσματικοί μέντορες και οι αποτελεσματικοί 
ηγέτες στον σχολικό οργανισμό. Τέλος, αναλύονται τα οφέλη της ύπαρξης αυτών των κοινών 
χαρακτηριστικών και επιχειρείται η αποτίμηση της συμβολής τους στην εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου και στην ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
 
 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ‘’VITTRA TELEFONPLAN SCHOOLS’’ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 1ου ΠΕΚΕΣ 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντικής Μακεδονίας 
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στην αρχιτεκτονική 

και αισθητική διαμόρφωση του σχολικού χώρου στα Vittra Telefonplan Schools στη Σουηδία, 
η οποία έγινε με σκοπό την προαγωγή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές κάνουν χρήση προσωπικών 
στρατηγικών μάθησης, εργασίας και επικοινωνίας με την ομάδα αναφοράς στη βάση των 
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προσωπικών τους ικανοτήτων, αναγκών και ενδιαφερόντων. Καταρχήν στην εργασία γίνεται 
αναφορά στην παιδαγωγική φιλοσοφία και στον αρχιτεκτονικό και αισθητικό σχεδιασμό των 
Vittra Telefonplan Schools σε ιδιαίτερους ανοιχτούς σχολικούς χώρους (εξέδρα, σπήλαιο, 
κόγχες συγκέντρωσης, τρύπα ποτίσματος, χωριό τραπεζιών, πυρά κατασκήνωσης, 
εργαστήριο και ακολούθως στις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλία και 
της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
στα Vittra Telefonplan Schools. Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται οι αρμόδιοι δημόσιοι 
εκπαιδευτικοί φορείς στην Ελλάδα να λάβουν τα αντίστοιχα θεσμικά μέτρα με σκοπό την 
αναδιαμόρφωση των υφισταμένων και νέο-κατασκευασμένων σχολικών μονάδων σε 
σχολικούς χώρους, οι οποίοι να έχουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των 
Vittra Telefonplan Schools ώστε να υποστηριχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τόσο η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, όσο και η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. 

 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ. "Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" 
 

Σπυριδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥ 
Ηρακλείου 

 
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται μέσω ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης τη 

δυνατότητα εφαρμογής ενός νέου μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας σε δομές της 
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν η 
διερεύνηση στην εφαρμογή και τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού μίας συγκεντρωτικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα μετασχηματιστικό μοντέλο δράσης με την οπτική του φύλου 
σε μονάδες Δημόσιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Κρήτης. 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούνται από έντεκα εκπαιδευτικά στελέχη των ΙΕΚ 
εκ των οποίων πέντε ήταν άνδρες και έξι γυναίκες. Στην παρούσα έρευνα αναδεικνύονται τα 
οφέλη από την εφαρμογή ενός μετασχηματιστικού μοντέλου (στυλ) ηγεσίας. Οι παράγοντες 
της διαδικασίας του μετασχηματισμού διαφοροποιούνται κυρίως με βάση το φύλο, τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική διοικητική ιεραρχία. Επιπρόσθετα αναδεικνύονται 
ως βασικότερα εμπόδια κατά τη διαδικασία του διοικητικού μετασχηματισμού οι γενικότερες 
παραδοχές που επικρατούν για τη γυναίκα εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας καταδεικνύεται ότι στα υποκείμενα των υπό διερεύνηση πληθυσμών 
υφίσταται η δυνατότητα μετασχηματισμού διοικητικών πρακτικών. Μάλιστα αναδεικνύεται 
ότι η συμβολή της γυναίκας ηγέτη σε αυτό είναι σημαντική μέσα από το πρίσμα των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σηματοδοτούνται μετά την ποιοτική ανάλυση. Βασικοί 
παράγοντες προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
που διαθέτει η γυναίκα όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, ευελιξία, αυτογνωσία και 
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προσαρμοστικότητα που οδηγεί σε μια αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο 
μίας μετασχηματιστικής διάστασης. Η συμβολή της γυναικείας ηγεσίας μπορεί να αποτελέσει 
το θεμέλιο λίθο στη δημιουργία ενός σύγχρονου και επιτυχημένου διοικητικού μοντέλου/ 
στυλ για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση. Με την ενεργό συμβολή της θα εμπνεύσει 
τους εκπαιδευτικά εμπλεκόμενους ενθαρρύνοντας τους προς τη δημιουργία ενός κοινού 
οράματος με σκοπό την επίτευξη κοινών εκπαιδευτικών στόχων. Η παρούσα εργασία δίνει το 
έναυσμα για περαιτέρω έρευνες οι οποίες θα φωτίσουν περισσότερο τις πτυχές που 
αναδείχθηκαν και ενδεχομένως να δημιουργήσουν και άλλες πτυχές. 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Τοτόλου Αγγελική, Δασκάλα, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγος 

 
Το ζήτημα της βελτίωσης της ποιότητας της Εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σχολείο καλείται να 
αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Χρειάζεται τα παιδιά να μαθαίνουν μαζί χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, καλλιεργώντας συγχρόνως δεξιότητες του 21ου αιώνα. Έτσι, τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται η τάση υιοθέτησης της συμπερίληψης από διάφορα εκπαιδευτικά 
συστήματα. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση επιδιώκει κυρίως να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση όλων 
των παιδιών στην εκπαίδευση σηματοδοτώντας αλλαγές στο υπάρχον εκπαιδευτικό 
σύστημα. Συμπερίληψη σημαίνει αλλαγή παραδείγματος. Σημαίνει αλλαγή κουλτούρας. 
Αναμφίβολα, η κουλτούρα συμπερίληψης είναι πολύ σημαντική για την εκπαίδευση, είναι 
πολύ σημαντική για το μέλλον όχι μόνο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας αφού ενισχύει 
τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτόν 
τον τρόπο προστατεύεται το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση.  

Από την άλλη, η παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρει νέα 
θέαση του εκπαιδευτικού έργου και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Άλλωστε, δύναται να 
συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, παρέχοντας 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και λειτουργώντας αντισταθμιστικά. Και αυτό 
χρειάζεται να μετουσιωθεί σε πράξη! 

Η αξιοποίηση επιλεγμένης ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κατέτεινε 
στην ανάδειξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ως επιβεβλημένης προσέγγισης για το 
σύγχρονο σχολείο. 

Αναδεικνύεται η ανάγκη επανεξέτασης των όρων και συνθηκών λειτουργίας της σχολικής 
εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας στον 21ο αιώνα. 
Αναδεικνύεται επίσης ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην προώθηση των αλλαγών και 
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την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Η συζήτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εισήγησης θα αναδείξει τον σχετικό 

προβληματισμό και τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην ύπαρξη ενός σχολείου για 
όλα τα παιδιά με βάση τις αρχές της συμπερίληψης.  

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής για την 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει πρακτική σημασία, διότι υπάρχει δυνατότητα 
εφαρμογής στη σχολική πράξη. 

 
 
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ 
 
Η αμηχανία της πολιτικής ηγεσίας της εκπαίδευσης μεταπολιτευτικά ως προς την 

υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 
οδηγεί στην προώθηση μονομερών πολιτικών αποφάσεων χωρίς ουσιαστικό διάλογο ως 
προς τον τύπο σχολείου που επιθυμεί η ελληνική κοινωνία για τα νέα μέλη της. Η νέα 
προσπάθεια εισαγωγής διαδικασιών αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και η 
διαφαινόμενη επέκτασή της στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε δεύτερο -
βραχύ- χρόνο, προσκρούει σε επιχειρήματα δεκαετιών κατά του μοναδικού βιωμένου 
παραδείγματος αξιολόγησης στον χώρο της εκπαίδευσης από την ίδρυση του νέου ελληνικού 
κράτους: εκείνου της δράσης του Επιθεωρητή. Ο αντίκτυπος της δράσης του εν λόγω θεσμού 
δημιούργησε τον όρο ‘Επιθεωρητισμός’ για να συμπυκνώσει ένα σύνολο μιας 
μονοπρόσωπης, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής δραστηριότητας, η οποία τερματίστηκε 
μεταπολιτευτικά χωρίς διάδοχη κατάσταση, τοποθετώντας τη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων σε ένα πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού, που παρακολουθείται μέχρι σήμερα 
μέσω της συγκεντρωτικής γραφειοκρατικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 
προώθηση διαδικασιών που δίνουν έμφαση σε ποσοτικές μετρήσεις και είναι άγνωστες στον 
εκπαιδευτικό χώρο θα οδηγήσουν, όπως ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο, σε 
κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με όρους επάρκειάς τους ή μη να φέρουν σε πέρας 
το εκπαιδευτικό τους έργο. Σκοπό της εισήγησης αποτελεί η βιβλιογραφική προσέγγιση του 
ιστορικού πλαισίου για τη μέχρι σήμερα εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ευρύτερα. Το ιδεολογικό περίγραμμα του 
εγχειρήματος θέτει -μεταξύ άλλων- τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 1) Οι όποιες 
διαπιστωμένες ελλείψεις στις σχολικές μονάδες, η διαχείριση των οποίων ανήκει διαχρονικά 
στην κεντρική ηγεσία (στελέχωση δομών και υπηρεσιών, προμήθεια υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και δημιουργία υποδομών, χρηματοδότηση και άλλοι πόροι), θα πιστωθούν σε 
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εκείνες και με ποιες συνέπειες; 2) Ο χαρακτηρισμός των σχολείων σε «επαρκή» και 
«ανεπαρκή» θα επιφέρει έναν de facto διαχωρισμό του μαθητικού πληθυσμού ως προς τις 
δυνατότητες της εκπαίδευσης να δράσει αντισταθμιστικά, περιορίζοντας εν τέλει την 
κοινωνική κινητικότητα; 
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4.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Αποστόλου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ. 02 

 
Τη σημερινή εποχή την χαρακτηρίζει η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Η πρόοδος στην 

τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητα μας. Από την άλλη 
πλευρά, αρκετοί άνθρωποι ανά τον κόσμο καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορα κοινωνικά 
προβλήματα. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία, την ανέχεια ή και τη μετανάστευση.  

Το πρόβλημα της ανεργίας, της φτώχειας και της μετανάστευσης έχει αντίκτυπο και στη 
ψυχολογία των παιδιών κι επηρεάζει τη σχολική τους επίδοση. Μπροστά σ’ αυτά τα ζητήματα 
ο εκπαιδευτικός καλείται ν’ αναλάβει έναν επιπρόσθετο ρόλο, πέραν αυτού που ήδη έχει. 
Καλείται, δηλαδή, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες του για ζητήματα που 
αφορούν στη φτώχεια, στην ανεργία, στη μετανάστευση κλπ. Σ’ αύτη του την προσπάθεια 
μπορεί ν’ ανατρέξει στα διδακτικά εγχειρίδια της λογοτεχνίας. 

 Ο λόγος της λογοτεχνίας είναι κατεξοχήν μεταφορικός λόγος κι έχει την ιδιότητα ν' 
απευθύνεται στο συναίσθημα του μαθητή/της μαθήτριας 

 
 
 

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 

Ζίγγα Μαριλένα, Υποψήφια διδάκτωρ ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων 
 
Αντικείμενο της παρουσίασης αποτελεί η αξιολόγηση του παιδαγωγικού ρόλου των 

πηγών στα σχολικά εγχειρίδια με επίκεντρο το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας Α΄Λυκείου που 
διδάσκεται σε όλα τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση καθορισμένων 
κριτηρίων.  

Ερωτήματα της έρευνας:  
α) Με ποια κριτήρια και διαστάσεις αξιολογείται ο παιδαγωγικός ρολος των πηγών και 

ειδικότερα των πηγών του βιβλίου της Ιστορίας;  
β) Σε ποιο βαθμό οι πηγές ασκούν τον προσδοκώμενο παιδαγωγικό τους ρόλο; 
γ). Πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα παιδαγωγικά κριτήρια στην παρουσίαση των πηγών 

μέσα στα σχολικά βιβλία; 
Βασικά παιδαγωγικά κριτήρια για την αξιολόγηση των πηγών, με βάση την ενδελεχή 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι: 
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Επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις 
Χρησιμότητα των πληροφοριών 
Αντικειμενικότητα της γνώσης 
Ανάπτυξη Κριτικής Ικανότητας 
Αξιοποίηση της Πολυπρισματικής Προσέγγισης 
Προσαρμογή στις ανάγκες και στο ηλικιακό επίπεδο 
Βαθμός Υλοποίησης του σκοπού και περιεχομένου του Α.Π. 
Σχέση ποσότητας και διαθέσιμου διδακτικού χρόνου 
Ανάπτυξη κινήτρων μάθησης 
Ρόλος των δύο φύλων 
Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε είναι η ποιοτική ερμηνευτική προσέγγιση σε συνδυασμό με 

την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. 
Από την αξιολόγηση των πηγών προκύπτει ότι δεν επιτελούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο 

καθώς δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια (Tally&Coldenberg,2005, VanSledright,2004).  
 • Παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις.  
 • Δεν υπάρχει συσχέτιση τους με την εμπειρία. 
 • Δεν παρέχουν αντικειμενική γνώση. 
 • Δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.  
 • Δεν αξιοποιείται η πολυπρισματική προσέγγιση 
 • Είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στο ηλικιακό επίπεδο.  
 • Ο βαθμός υλοποίησης του σκοπού και του περιεχομένου του Α.Π. είναι χαμηλός. 
 • Ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος δε συνάδει με τον αριθμό των πηγών. 
 • Δεν αναπτύσσουν κίνητρα μάθησης. 
 • Το γυναικείο φύλο είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το αρσενικό φύλο. 
Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων αποτελεί βήμα για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης,εφόσον στη χώρα μας λείπουν τα πλαίσια μέσα στα οποία τα σχολικά βιβλία 
παράγονται και χρησιμοποιούνται στη σχολική πραγματικότητα. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Κουτσιούρη Σοφία, Υποψήφια διδάκτορας 

 
Η ευαλωτότητα αποτελεί μια αμφιλεγόμενη έννοια, με μακρά ιστορία στις δυτικές 

κοινωνίες. Αρκετοί ερευνητές, προσεγγίζοντας κριτικά την έννοια της ευαλωτότητας, 
επισημαίνουν ότι η κατασκευή συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων ως ευάλωτων απειλεί την 
εμπρόθετη δράση τους και εκτοπίζει τα ζητήματα της διαφοράς, των ανισοτήτων και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης από τον δημόσιο διάλογο. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι συνέπειες 
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της κυριαρχίας του ήθους της ευαλωτότητας, κυρίως σε σχέση με την εφαρμογή του 
αναλυτικού προγράμματος, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητες. Στην παρούσα 
ανακοίνωση παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους η έννοια της εκπαιδευτικής 
ευαλωτότητας και μειονεξίας γίνεται αντιληπτή από τους δρώντες της εκπαίδευσης σε 
υποβαθμισμένα σχολικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι συνέπειες αυτών 
των κατανοήσεων για τις πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής 
γλώσσας, ενός σχολικού αντικειμένου κρίσιμου για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. 
Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, 
διευθυντές σχολείων και σχολικούς συμβούλους, καθώς και από παρατηρήσεις στη σχολική 
τάξη, που πραγματοποιήθηκαν σε τρία δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας, με 
μεγάλο αριθμό μαθητών από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες (μαθητές με μεταναστευτικό 
και προσφυγικό υπόβαθρο και/ή από εργατικά στρώματα). Η ανάλυση των δεδομένων 
στηρίζεται στη θεωρία του παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein και στην περαιτέρω 
ανάπτυξή της από σύγχρονους μελετητές της παράδοσής του. Η ανάλυση των ερευνητικών 
δεδομένων καταδεικνύει ότι οι διαφορετικές ερμηνευτικές κατανοήσεις της εκπαιδευτικής 
μειονεξίας από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες πηγάζουν από ποικίλους πόρους ρυθμιστικού 
λόγου (discourse), επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση των παιδαγωγικών πρακτικών με 
τις οποίες οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα αναλυτικά προγράμματα. Παράλληλα, 
αποκαλύπτει ότι αυτές οι πρακτικές προωθούν συχνά την ανάπτυξη στις σχολικές τάξεις 
μορφών γνώσης που δεν καταπολεμούν την εκπαιδευτική μειονεξία. 

 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟΥ 2021  

ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Σφακιανάκη Άννα, ΠΕ02, PhD 
 
Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία επιλέγει και αξιολογεί τη γνώση και ιδιαίτερα τη 

σχολική γνώση μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον τρόπο κατανομής της δύναμης και την 
άσκηση του ελέγχου στην κοινωνία αυτή (Berstein, 1971a). Μια τέτοια περίπτωση μελέτης 
της κατανομής της δύναμης στον σχολικό χώρο αναδεικνύεται από την ανάλυση των 
θεσμικών κειμένων του 2003 που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα, δηλ. το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΑΠΣ). Στην παρούσα εργασία η μελέτη των κειμένων αυτών εστιάζει σε τρεις επιμέρους 
παραμέτρους: α. την ποικιλία των λόγων/ discourses, δηλ. των κοινωνικών πρακτικών που 
χρησιμοποιούνται για τη λεκτική ανταλλαγή και συνδέονται με τρόπους σκέψης, ιδεολογίες, 
κοινωνικές αξίες, β. την προσέγγιση του γραμματισμού στην κριτική–χειραφετητική του 
οπτική, γ. στις ταυτότητες των υποκειμένων που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα των λόγων 
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και του είδους του γραμματισμού που προωθούν τα κείμενα. Ταυτόχρονα, μέσα από τις ίδιες 
παραμέτρους μελετώνται και τα κείμενα των καινούριων Αναλυτικών Προγραμμάτων 
προκειμένου να προκύψουν σχετικά συμπεράσματα για τις διαφοροποιήσεις στην επιλογή 
γλωσσολογικών θεωριών, την ενδυναμωτική/χειραφετητική τους πρόθεση και το είδος των 
νέων εγγράμματων ταυτοτήτων που κατασκευάζουν για τα κοινωνικά υποκείμενα, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες. 

 
 
 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Τζαμπουράκη Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής,MSc Αθλητικών Σπουδών της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ 
 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής καθώς ορίζουν τα πλαίσια των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που θα 
αναπτυχθούν στα σχολεία. Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, όντας ένα μάθημα που 
μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, προσεγγίζεται 
με ποικίλους τρόπους συμβαδίζοντας με το γενικότερο ιδεολογικό-κοινωνικοπολιτικό και 
ιστορικό πλαίσιο. 

Ο χορός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συσχετίζεται άμεσα με το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής καθώς εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως ως διδακτικό αντικείμενό 
της και λιγότερο ως αυτόνομο μάθημα. Βρισκόμενος σε μία δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης 
με το περιβάλλον του, εμπεριέχει στοιχεία πολιτισμού, αξιών και μηνυμάτων. Ταυτοχρόνως, 
μπορεί να συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών καλλιεργώντας πλήθος 
δεξιοτήτων, αποτελώντας ένα εκπαιδευτικό μέσο που δύναται να συνεισφέρει πολύπλευρα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση της πορείας του χορού 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από την μεταπολίτευση έως σήμερα, όπως αποτυπώνεται 
στα επίσημα έγγραφα της Πολιτείας (Φ.Ε.Κ.) που ορίζουν τα Αναλυτικά κι Ωρολόγια 
Προγράμματα Σπουδών. Παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της διδακτικής ενότητας 
του χορού, σκιαγραφείται η θέση του στην εκπαιδευτική διαδικασία κι ο ρόλος του στην 
επίτευξη των σκοπών που ορίζονται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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4.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
Αθανασιάδου Άννα, Εκπαιδευτικός-συγγραφέας 

 
Στην εποχή μας η δια βίου μάθηση και η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

ανάγκη, αλλά και επιθυμία, για πολλούς. Η πρόσβαση σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα 
είναι δικαίωμα όλων. Ωστόσο η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που οδηγούν 
στην είσοδο σε ΑΕΙ, δεν μπορεί να είναι η ίδια για τους μαθητές Λυκείου και για τους ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο αρκετά χρόνια πριν. Η παρούσα 
εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που 
σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενηλίκων που αποφασίζουν να είναι υποψήφιοι 
στις πανελλήνιες εξετάσεις στον προσανατολισμό των ανθρωπιστικών σπουδών. Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2017-2020 σε φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης. Το παρακολούθησαν στο διάστημα αυτό 46 υποψήφιοι, ηλικίας 25-55 ετών, 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. Στην εργασία 
παρουσιάζεται: α) ο τρόπος επικοινωνίας του προγράμματος και η στάση των υποψηφίων 
κατά τη διάρκεια που αναζητούν φροντιστηριακή βοήθεια, πριν ξεκινήσουν την 
προετοιμασία, β) η διδακτική προσέγγιση, σχεδιασμένη για να καλύψει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες ατόμων που έχουν απομακρυνθεί αρκετά χρόνια από τη σχολική πραγματικότητα, 
γ) η ανταπόκριση των ενηλίκων στη διαδικασία της προετοιμασίας για εξετάσεις και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δ) το ποσοστό των υποψηφίων που ολοκλήρωσαν την 
προετοιμασία και παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις καθώς και τα αποτελέσματα της 
προσπάθειάς τους. ε) η πορεία των υποκειμένων μετά τις εξετάσεις και την εγγραφή τους -ή 
όχι- σε πανεπιστημιακό τμήμα, στ) η αντίδραση του οικογενειακού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος στην απόφασή τους. Για την συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
μεταξύ άλλων η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης και της συμμετοχικής 
παρατήρησης. 
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Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Αλεβίζος Χρυσοβαλάντης, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής 
Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής  

Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός 
Συνεργάτης 

 
Το παιχνίδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν σημείο αναφοράς στην ψυχαγωγία 

του ανθρώπινου είδους. Πέραν των ψυχαγωγικών του ιδιοτήτων προσέφερε δεξιότητες και 
πεδίο κοινωνικοποίησης των εμπλεκομένων σε αυτό. Με την πάροδο των χρόνων και 
φτάνοντας στις σύγχρονες κοινωνίες, άρχισε να αναγνωρίζεται και η εκπαιδευτική του αξία 
με ολοένα και περισσότερους ερευνητές να υποδεικνύουν την χρήση του ως μέσο 
βιωματικής μάθησης. Μοιραία λοιπόν, η ίδια η εκπαιδευτική λειτουργία άρχισε να υιοθετεί 
στοιχεία των παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία μέσω παιχνιδοποιημένων στοιχείων. Η 
παρούσα εισήγηση έχει διττό σκοπό. Πρωταρχικά να διαφωτίσει τις πτυχές της 
παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση καθώς και τα βασικά συστατικά της ώστε αυτή να 
καθίσταται επιτυχημένη. Δευτερευόντως να αναδείξει πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και 
εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και 
η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της πληροφορικής στη ζωή μας, αποτελεί εχέγγυο για 
την υποστήριξη τέτοιων εγχειρημάτων και στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των ανθρώπων 
της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς που αυτή έχει εφαρμογή. Τόσο στην εκπαίδευση όλων 
των βαθμίδων όσο και στους υπόλοιπους κλάδους της επιστήμης δύναται να βρει 
ανταπόκριση αφού τα συστατικά ενός παιχνιδοποιημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
είναι εν γένει κινητήρια δύναμη για ανακάλυψη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η νέα 
παιδαγωγική πρακτική οφείλει να εξέλθει από τον στείρο χαρακτήρα της παθητικότητας που 
την διακατέχει και να γίνει παιγνιώδης χωρίς να στερείται του στόχου της. 

 
 
 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ 
 

Αναγνώστου Μαρία, Εκπαιδευτικός 
 
Η παρούσα εισήγηση, έχει ως στόχο να διαφωτίσει την έννοια της παιδικής κακοποίησης, 

να καταδείξει τον βαθμό συνάφειας του προφίλ μιας κοινωνίας με τους μηχανισμούς 
κοινωνικού αποκλεισμού και πώς αυτό σαν γεγονός οδηγεί νομοτελειακά στην εκδήλωση 
παραβατικών συμπεριφορών. Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα έντονο κοινωνικό 
φαινόμενο, που εμφανίζεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα καθώς το βιοτικό επίπεδο 
δυσχεραίνει. Σε χώρες που έχουν βιώσει την οικονομική σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική 
κρίση, οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών έχουν αποτυπωθεί με 
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στοιχεία που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από την 
οικονομική κρίση, τα παιδιά είναι εκείνα που πλήττονται περισσότερο από άλλες ομάδες του 
πληθυσμού. Υπό αυτό το πρίσμα προκύπτει η ανάγκη προώθησης μιας ανθρωπιστικής 
κουλτούρας, η οποία εστιάζει στον άνθρωπο και την ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής, αλλά 
και διαπροσωπικής του νοημοσύνης, ως το ιδανικότερο τρόπο αναχαίτισης παρόμοιων 
κοινωνικών φαινομένων.  

Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού θα ήταν δυνατόν να 
εντάξουμε εκπαιδευτικές δράσεις, που στόχο θα έχουν την επαφή των παιδιών και των 
γονιών τους με το εν λόγω θέμα. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση στηρίχθηκε για την 
υλοποίηση της στο ρεύμα της Φιλοσοφίας για παιδιά και προσέγγισε την έννοια της παιδικής 
κακοποίησης τοποθετώντας την σε ένα διαθεματικό πλαίσιο παιγνιωδών, 
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, ώστε να είναι κατανοητή και ελκυστικά 
διαπραγματεύσιμη από τα παιδιά. Είχε ως στόχο να καταγράψει την άποψη τους, να 
πληροφορήσει και να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους μαθητές, αντιμετωπίζοντας τα ως 
ενεργούς πολίτες, να καλλιεργήσει την κριτική τους ικανότητα και την ενσυναίσθηση τους. 

Η εφαρμογή διδακτικών προτάσεων, που γεφυρώνουν την κοινωνική πραγματικότητα με 
το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενδεχομένως να συμβάλλουν σταδιακά στην αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αυτού φαινομένου, μεταδίδοντας τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης και 
του ισότιμου διαλόγου και αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως ισότιμους κοινωνικά εταίρους, 
που συμπράττουν στη μαθησιακή διαδικασία. 

 
 
 

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ 
 

Αντωνάτου Σπυριδούλα, Νηπιαγωγός Π.Ε Νομού Χανίων, med, υποψήφια διδάκτορας Παν. 
Κρήτης 

 
Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα και οι Διεθνείς Συνθήκες, προβλέπουν 

ενιαίο πλαίσιο σπουδών για τα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες, στοχεύοντας στη μείωση 
των διακρίσεων και στην Εκπαίδευση για Όλους (Education for All). Η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση προσδίδει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, την αίσθηση του «ανήκειν» στο 
γενικό σχολείο της γειτονιάς και την ιδιότητα των ισότιμων μελών στην κοινωνική ομάδα της 
σχολικής τάξης. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών 
με και χωρίς μειωμένη όραση στο νηπιαγωγείο. Αποσκοπεί να διερευνήσει τα εμπόδια της 
διδακτικής πράξης και να συζητήσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα φαινόμενα κοινωνικής ευαλωτότητας και να επιτευχθεί η ομαλή ανάπτυξη όλων των 
παιδιών. Η παρούσα έρευνα–δράση, πραγματοποιήθηκε στο κλασικό τμήμα ενός διθέσιου 
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δημόσιου νηπιαγωγείου με δεκατέσσερις (14) μαθητές, από τους οποίους ο ένας είχε 
μειωμένη όραση (low vision). Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με παρατήρηση, 
καταγραφές, βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες και ημιδομημένη συνέντευξη. Ακολουθήθηκαν 
οι φάσεις του σχεδιασμού-δράσης-παρατήρησης-αναστοχασμού και πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση περιεχομένου. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν, ότι οι δομημένες αντιλήψεις των 
παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση, δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και δυσκολίες στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης, εντείνοντας την κοινωνική 
ευαλωτότητα. Ο ανασχεδιασμός της διδακτικής πράξης, με στόχο την αποδόμηση των παλιών 
αντιλήψεων και τη δόμηση νέων, κινητοποίησε την υπάρχουσα (υπολειμματική) όραση του 
παιδιού με μειωμένη όραση, ενθάρρυνε την άρση των διακρίσεων από μέρους των παιδιών 
χωρίς μειωμένη όραση κι ενίσχυσε τις μεταξύ τους κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα 
με την παρούσα έρευνα-δράση, η συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς 
μειωμένη όραση δεν αποτελεί ουτοπία. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
νηπιαγωγείο ως αντισταθμιστικό πλαίσιο κοινωνικής ευαλωτότητας, προϋποθέτει διδακτική 
παρέμβαση με στόχο την ομαλή ανάπτυξη όλων των παιδιών. 

 
 
 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Αντωνίου Φλωρεντία, Διδάσκουσα ακαδημαϊκής εμπειρίας 
Ματιάκη Βασιλική, Θεολόγος εκπαιδευτικός  

 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η συζήτηση για τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση επικεντρώνεται στις θεωρίες μάθησης, τις μορφές διδασκαλίας και τη συσχέτιση 
μεταξύ της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι όροι που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο 
πεδίο αυτό είναι: «Διδασκαλία και μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Teaching and 
learning in Higher Education), «Διδακτικές πρακτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Teaching 
practices in Higher Education) και «Πανεπιστημιακή Διδασκαλία» (Academic Teaching), και 
στις περισσότερες μελέτες σχετίζονται με κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις, με το 
μετασχηματισμό της μάθησης, την ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών και την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Στην ελληνική πραγματικότητα ο αριθμός ανάλογων 
ερευνών είναι εξαιρετικά περιορισμένος και δεν υπάρχει σαφής εικόνα των μορφών και των 
μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην ακαδημαϊκή αίθουσα.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός, να μεταφέρει τα ερευνητικά ευρήματα και 
τις θεωρίες που έχουν παραχθεί στον τομέα της πανεπιστημιακής διδασκαλίας διεθνώς και 
αφετέρου, να καταγράψει σε μικροεπίπεδο τις στάσεις και τις απόψεις φοιτητών και 
φοιτητριών αναφορικά με τις εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές, που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο ακαδημαϊκών μαθημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 φοιτητές και φοιτήτριες 
Τμήματος του ΑΠΘ, 6ου εξαμήνου και εξής, οι οποίοι/ες παρακολούθησαν δύο ακαδημαϊκά 
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μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, στα οποία υιοθετήθηκαν διαφορετικές 
εποικοδομητικές διδακτικές πρακτικές. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 
έντυπα ερωτηματολόγια και η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν από 
αυτά πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS23.  

Τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να συνεισφέρουν: α) στην έναρξη ενός διαλόγου 
για τη διδασκαλία και τις παιδαγωγικές πρακτικές στο ελληνικό πανεπιστήμιο και β) στην 
ενεργοποίηση των ερευνητών ως προς την υλοποίηση νέων μελετών αναφορικά με το 
επιστημονικό πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας στην Ελλάδα. 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Αρβανιτίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας, αναπληρώτρια Δ/ντρια Διεκ Λήμνου 

 
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση 

διαφοροποιημένων μεθόδων προσέγγισης και διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στον 
τρόπο μάθησης και σκέψης τους. Η εκμάθηση της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 
μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα και δυσκολίες στους μαθητές αυτούς. Οι νέοι 
κανόνες γραμματικής και λειτουργίας της ξένης γλώσσας δεν γίνονται πλήρως αντιληπτοί 
από τους μαθητές. Συνεπώς, η ανάγνωση καθώς και η γραπτή και προφορική έκφραση 
πραγματοποιείται με αργό ρυθμό και συνήθως με απουσία γενικού νοήματος. Το 
συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος που απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού προωθεί 
τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στις 
τάξεις του Δημοτικού. Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν 
τα μέρη μιας ιστορίας μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίου μικρού μήκους με το μύθο 
του Δαίδαλου και Ίκαρου στα αγγλικά και με τη σειρά τους να παραγάγουν την δική τους 
ιστορία βασισμένοι σε εικόνες ενώ οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι είναι α) να διηγηθούν το 
μύθο, αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που προσφέρουν τι βίντεο και οι εικόνες, 
β) να προσεγγίσουν διαθεματικά τη γνώση αναπτύσσοντας τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους με τη δημιουργία ενός νέου μύθου, γ) να εμπλουτίσουν τον 
προφορικό λόγο μέσα από την περιγραφική απόδοση του μύθου, δίνοντας έμφαση στις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες και διευρύνοντας τον κοινωνικο-συναισθηματικό τους 
κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναγκαιότητα της έκφρασης των μαθητών στοχεύει 
στο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία στοιχειωδών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από δραστηριότητες που θα προέρχονται από την 
ενδεικτική θεματική ενότητα των μύθων και ιστοριών. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές θα 
μπορούν να αναγνωρίσουν τα μέρη μιας ιστορίας μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίου 
μικρού μήκους και με τη σειρά τους να παραγάγουν την δική τους ιστορία βασισμένοι σε 
εικόνες. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ 1922 

 
Γαγιάτσου Σοφία, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος, Διδάκτωρ Υπολογιστικής Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ 

 
Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για το 

γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, προσεγγίζεται 
διεπιστημονικά η ευαλωτότητα των Μικρασιατών προσφύγων του 1922. Στην εργασία 
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις της διδασκαλίας και οι φάσεις της 
διδακτικής ανάπτυξης. Επιχειρούμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προωθώντας την 
προσέγγιση των γεγονότων μέσω προφορικών μαρτυριών προσφύγων πρώτης γενιάς και με 
την αξιοποίηση και υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 
Μέσω της επεξεργασίας της ενότητας οι μαθητές θα αντιληφθούν και θα προσπαθήσουν να 
ερμηνεύσουν το φαινόμενο, θα αναζητήσουν τις συνέπειες που υπέστησαν οι θιγόμενες 
κοινωνικές ομάδες τόσο σε ψυχικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες που εκτός από την επίτευξη των διδακτικών στόχων προάγουν τη 
συνεργατικότητα και την ανακάλυψη της γνώσης. Η μελέτη των βιωμάτων των ευάλωτων 
ομάδων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανακαλυπτική μάθηση και ανάπτυξη 
αναλυτικής και κριτικής σκέψης. Συμπεραίνουμε ότι η μελέτη της ευαλωτότητας των 
ξεριζωμένων του 1922, Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα, όταν πραγματοποιείται υπό το 
πρίσμα γενικότερου προβληματισμού και ευαισθητοποίησης οδηγεί στη συνειδητοποίηση 
ότι οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διακρίσεων. 

 
 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Διδάκτωρ, Μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
Ο καταιγισμός ιδεών ως τεχνική διδασκαλίας είναι ένα χρήσιμο εναλλακτικό εργαλείο για 

τον εκπαιδευτικό και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινή διδακτική πράξη. 
Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές 
ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και 
αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. Στην παρούσα έρευνα εφαρμόζεται ο καταιγισμός 
ιδεών ως εναλλακτική διδακτική τεχνική με προσομοίωση από τους ίδιους τους φοιτητές, οι 
οποίοι παίζουν το ρόλο των μαθητών δημοτικού σχολείου. Το δείγμα της έρευνας ήταν 42 
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φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων που παρακολουθούσαν το 
μάθημα: «Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές». Ο βασικός σκοπός της 
έρευνας είναι να ασκηθούν οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μελλοντικοί δάσκαλοι μέσα από την εργασία σε ομάδες 
στην εναλλακτική διδακτική τεχνική του καταιγισμού ιδεών και να είναι σε θέση να την 
εφαρμόσουν σε μαθητές δημοτικών σχολείων στη σχολική τάξη. Το θέμα που 
διαπραγματεύτηκαν οι φοιτητές σε ομάδες εργασίας είναι: «ο πόλεμος». Τέλος, από την 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της 
τεχνικής του καταιγισμού ιδεών ευνοεί την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και την μεταξύ 
τους συνεργασία, αναδεικνύει τις προϋπάρχουσες ιδέες και μετασχηματίζει τις παραδοχές 
των συμμετεχόντων, συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και αναπτύσσει την κριτική 
σκέψη. 

 
 
 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ 
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

 
Ηλία Ελένη, Διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 

 
Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας για την εξυπηρέτηση ποικίλων παιδαγωγικών στόχων 

εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την απόλαυση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Επιδιώκοντας συγκεκριμένα την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νηπίων, παρουσιάστηκε το 
έργο του Άντερσεν «Το κορίτσι με τα σπίρτα», του οποίου η ηρωίδα συνιστά το πλέον 
εύγλωττο πρότυπο κοινωνικής ευαλωτότητας. Μετά τη δραματοποίηση του έργου που 
παρουσιάστηκε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του νηπιαγωγείου, ακολούθησε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, ώστε τα νήπια να εκφράσουν αναγνωστικές 
εντυπώσεις και συγκινησιακά βιώματα που αποκόμισαν από την επαφή τους με αυτό. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος, κατά το προσυγγραφικό στάδιο τα νήπια κλήθηκαν να 
αναλογιστούν αν έχουν συναντήσει στην πραγματική ζωή ή σε άλλα σύγχρονα λογοτεχνικά 
βιβλία, παιδιά που μοιάζουν με την ηρωίδα του Άντερσεν. Μέσα από τις απαντήσεις τους, 
ορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικά ευάλωτων παιδιών, που συνοψίζονται 
στην έλλειψη οικογενειακής φροντίδας, στέγης και άλλων βασικών αγαθών. Στη συνέχεια 
εξελίχθηκε η παραγωγή ομαδικών κειμένων από τα νήπια, με φθίνουσα καθοδήγηση, 
σύμφωνα με το κειμενοκεντρικό διδακτικό μοντέλο, που καταγράφηκαν από τον 
εκπαιδευτικό. Πρόκειται για ευφάνταστα, πρωτότυπα αφηγηματικά επεισόδια, που κάποτε 
συνιστούν δημιουργική μίμηση κάποτε τροποποίηση και κάποτε ανατροπή του λογοτεχνικού 
προτύπου του Άντερσεν. Η βασική ηρωίδα τους, ένα κοριτσάκι νηπιακής ηλικίας, μένει σε 
κάποιο κήπο, οπότε αναφέρεται ως «το κοριτσάκι του κήπου», σε αντιστοιχία με «το κορίτσι 
με τα σπίρτα». Τα κείμενα των νηπίων που περιλαμβάνουν τις εμπειρίες, τις προσδοκίες και 
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τις επιθυμίες τους, φανερώνουν την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα κοινωνικά ευάλωτα 
άτομα παιδικής ηλικίας. Επίσης, την αισιοδοξία τους για υπέρβαση των δυσκολιών που 
εκείνα αντιμετωπίζουν. Oι διαδοχικές περιπέτειες της ηρωίδας στα κείμενα των νηπίων, 
μετατρέπονται σε θεατρικό δρώμενο που παρουσιάζεται σε ανοιχτή εκδήλωση στο τέλος του 
σχολικού έτους. Αυτή η ανάδειξη των σκέψεων και των συναισθημάτων των νηπίων 
επιδιώκεται να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για καθολική συμμετοχή τους σε σχετικές 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο μέλλον. 

 
 
 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

Καλαούζη Κωνσταντίνα, ΣΕΕ ΠΕ02 Φιλολόγων, 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου 
 
Η ανάγκη ενσωμάτωσης των μαθητών/ μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες (μετανάστες, Ρομά, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρίες, θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας), ώστε να περισταλεί η μαθητική διαρροή, κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε 
επιβεβλημένη. Στην παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρείται η αξιοποίηση του μαθήματος 
της λογοτεχνίας μέσω επιλογής στοχευμένων λογοτεχνικών ποιητικών και πεζών κειμένων 
που αναδεικνύουν ποικίλες όψεις της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στόχος είναι μέσα από τη 
μελέτη των κειμένων να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, 
να προωθηθούν συνεργατικές πρακτικές και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση μέσα από τη 
συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες. Έχοντας υπόψη ότι οι σοβαρές κοινωνικές 
αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο (αύξηση 
μεταναστευτικών ροών, οικονομική κρίση, πανδημία) επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη 
σύσταση του μαθητικού πληθυσμού, δόθηκε προτεραιότητα σε πρακτικές συνεργασίας και 
ενσωμάτωσης, σε συνδυασμό με τεχνικές συμβουλευτικής, ώστε μέσα από τις συζητήσεις 
που προκύπτουν με αφορμή τα λογοτεχνικά κείμενα οι μαθητές / μαθήτριες να μπορέσουν 
να εκφράσουν τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους.  

Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα που επιλέχθηκαν περιστρέφονται γύρω από συγκεκριμένες 
θεματικές που σχετίζονται με τις ποικίλες μορφές της ευαλωτότητας. Οι θεματικές αυτές 
θίγουν ζητήματα μετανάστευσης, διαφορετικότητας, οικονομικής ανέχειας, δύσκολων 
οικογενειακών σχέσεων, απώλειας και αναπηρίας. Το κάθε κείμενο αποτελεί αφορμή για 
συζήτηση και εμπλοκή των μαθητών, που καλούνται να δουλεύουν σε ομάδες, σε 
δραστηριότητες που προωθούν την έκφραση συναισθημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές δεν 
περιορίζονται στην παραγωγή λόγου, αλλά ενθαρρύνουν την αξιοποίηση ποικίλων μέσων 
(ζωγραφική, μουσικο-κινητική έκφραση, αξιοποίηση ΤΠΕ για σύνθεση βίντεο, θεατρικό 
παιχνίδι) που στηρίζονται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτόν τα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

234 
 

κείμενα νοηματοδοτούν κοινωνικές πρακτικές, αντανακλούν την πραγματικότητα και 
βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν καταστάσεις που απηχούν την καθημερινή τους ζωή 
καλλιεργώντας την κοινωνική τους ευαισθησία και προωθώντας την ομαλή τους ένταξη στο 
σχολικό περιβάλλον. 

 
 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ.  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Καπερνέκα Παναγιώτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας 

Ν. Αιγαίου και Κρήτης 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα δίωρο Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σενάριο για 

το Κυκλοφορικό Σύστημα του Πανελλαδικά Εξεταζόμενου μαθήματος της Ανατομίας- 
Φυσιολογίας στα ΕΠΑ.Λ. Αφορά στην Ανατομία της καρδιάς, τη λειτουργία της, τις αρτηρίες 
και φλέβες, το αρτηριακό και το φλεβικό σύστημα μικρής και μεγάλης κυκλοφορίας. Σκοπός 
μας είναι οι μαθητές να επιτύχουν τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς 
στόχους που έχουμε θέσει, αλλά και να υιοθετηθεί ως διδακτική πρόταση εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, από τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, με σκοπό τη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι διδακτικές προσεγγίσεις μας είναι η Θεωρία του 
συμπεριφορισμού και Θεωρίες του εποικοδομισμού. Δίνεται έμφαση στην ενεργητική 
συμμετοχή και εφαρμόζεται επίσης η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης. 
Στο διδακτικό αυτό σενάριο,που έχει εξ αποστάσεως εφαρμογή, παρουσιάζεται αρχικά ο 
σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι. Στη συνέχεια αναφέρουμε την Υλικοτεχνική υποδομή που 
θα χρειαστούμε, τη Μέθοδο προσέγγισης της διδακτικής παρέμβασης , την Οργάνωση τάξης, 
την Προστιθέμενη αξία της χρήσης ΤΠΕ. Τέλος παρουσιάζουμε τον Αναστοχασμό, και τις 
πιθανές Επεκτάσεις του σεναρίου. 

 
 
 

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β1 ΚΑΙ Β2  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
Καπέτα Χρυσοβαλάντου, ΠΕ34, ΠΕ07, ΠΕ06 

 
Η εξακρίβωση κριτηρίων για τον διαχωρισμό ενός κειμένου σε ένα συγκεκριμένο 

γλωσσικό επίπεδο αποτελεί μια εξέχουσα προϋπόθεση σε όσα αφορούν την αξιολόγηση της 
παραγωγής γραπτού λόγου με τρόπο ακριβοδίκαιο και αξιόπιστο. Γι’ αυτό τον λόγο 
διερευνήθηκε ένας επαρκής όγκος κειμένων πρόσφατων εξετάσεων Κρατικού 
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Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) της Ιταλικής Γλώσσας, περιόδων Μαΐου 2015 και 
Νοεμβρίου 2016 που ανέπτυξαν Έλληνες υποψήφιοι. Η επιλογή των 316 κειμένων του 
διαβαθμισμένου επιπέδου Β μεταξύ άνω των 1000 δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τυχαίο 
κλήρο άνευ υποκειμενικών όρων, καθώς ήταν άγνωστο το ονοματεπώνυμο, άγνωστη η 
καταγωγή ή επαγγελματική ιδιότητα ή το μορφωτικό επίπεδο του εκάστοτε συγγραφέα. Εν 
συνεχεία ακολούθησε η ψηφιοποίησή τους σε μορφή Word 2010 και η επεξεργασία τους στο 
λογισμικό READ-IT, εργαλείο, με το οποίο μετρήθηκαν γραμματικές, συντακτικές και λεξικές 
παράμετροι, όπως ο αριθμός των λέξεων ή προτάσεων, η χρήση δευτερευουσών προτάσεων 
ή άλλων στοιχείων όπως επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά, κύρια ονόματα, προθέσεις κτλ. Τα νέα 
δεδομένα καταχωρήθηκαν σε πίνακα SPSS.24 , βάσει του οποίου αναλύθηκαν στατιστικά, 
ενώ από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 1. Υπάρχει σχέση 
αντιστρόφως ανάλογη μεταξύ επιπέδου γλωσσομάθειας και βαθμού αναγνωσιμότητας, 
όπου όταν αυξάνει το πρώτο μειώνεται το δεύτερο και αντίστροφα. 2. Η συνοχή των λέξεων 
και προτάσεων, η χρήση δευτερευουσών προτάσεων, επιρρημάτων, προθέσεων, ή το εάν 
ένα κείμενο είναι εκτός ή εντός θέματος ή εάν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό λέξεων 
είναι εκείνοι οι νέοι παράγοντες που καθορίζουν τα όρια μεταξύ των επιπέδων, και 
συγκεκριμένα του Β1 και Β2. Τέλος, επισημαίνεται ότι πρόκειται για Έλληνες χρήστες της 
Ιταλικής, γεγονός που πρέπει ίσως να ληφθεί υπόψη κατά την κατασκευή τεστ 
γλωσσομάθειας, ενώ η δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων για όλα τα γλωσσικά 
επίπεδα και για διαφορετικές γλώσσες πιθανόν να οδηγούσε σε ακόμα πιο αποτελεσματικά 
τεχνολογικά εργαλεία. 

 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  
ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Καρβούνη Γεωργία, Μουσικός - Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01 

 
Η μουσική ως μέσο οργανωμένης εκπαίδευσης συμβάλλει στην αισθητική παιδεία των 

μαθητών/-τριών. Στο σύγχρονο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί-μουσικοί θα πρέπει να εμπνέουν 
τους μαθητές, να είναι προσιτοί κι ευχάριστοι, να κατέχουν άριστα το αντικείμενό τους και 
να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, ώστε να ενισχύουν τα ταλέντα των μαθητών τους. Στα 
Μουσικά Σχολεία καλλιεργούνται, ενθαρρύνονται και στηρίζονται οι κλίσεις, οι δεξιότητες 
και το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μουσική, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της 
γενικής παιδείας. Ανάλογα με τις δυνατότητές του, κάθε σχολείο συγκροτεί μουσικά σύνολα 
και οι μαθητές συμμετέχουν σε κάποιο από αυτά, ενώ οι δραστηριότητες των συνόλων και 
κατ’ επέκταση του σχολείου, είναι πολλές και ποικίλες. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η 
παρουσίαση προτάσεων για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μουσικών Συνόλων στο 
Μουσικό Σχολείο. Ο ρόλος του μουσικού στην τάξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα 
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αυτό, αφού είναι εκείνος που ορίζει την ταυτότητα του συνόλου, αναζητά ρεπερτόριο 
σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών του, χωρίζει τις φωνές σύμφωνα με τις εκτάσεις 
τους και διδάσκει φωνητική τοποθέτηση κι άρθρωση. Παράλληλα, ως παιδαγωγός, οφείλει 
να ενισχύει την ομαδικότητα, τον αλληλοσεβασμό, τη συνεργατικότητα, τη μουσική 
δημιουργία, αλλά και την αυτοπεποίθηση των μαθητών του, εφόδια σημαντικά απέναντι 
στην κρίση της εποχής μας που δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο. Κύριο μέλημα του 
διδάσκοντα είναι να εμπνέει τους μαθητές και να δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, γιατί 
απώτερος σκοπός δεν πρέπει να είναι η συμμετοχή και οι διακρίσεις στις διάφορες 
εκδηλώσεις, οι οποίες ―οπωσδήποτε― βοηθούν στην προβολή του συνόλου και του 
σχολείου γενικότερα, αλλά η ευχάριστη διάθεση όλων των εμπλεκομένων και η μουσική 
έκφραση που έχει μεγάλη αξία σε εποχές οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 
Έτσι, τα Μουσικά Σύνολα θα αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για την προσωπική 
και κοινωνική ζωή των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την 
επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής. 

 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Κογκούλη Πελαγία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

 
Η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» είναι πολύ σημαντική και έχει μελετηθεί από 

πολλές επιστήμες, οι οποίες και δεν έχουν καταλήξει σε ομοφωνία ως προς τον ορισμό της. 
Η χρήση, όμως, του όρου δηλώνει την αναγνώριση των αδικιών και την αμφισβήτηση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει να αποκτά μία πιο σταθερή παρουσία, ιδίως μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, 
χωρίς, όμως, να συμβαίνει το ίδιο στο μάθημα της Ιστορίας. Σκοπός της παρούσας εισήγησης 
είναι αφενός να διασαφηνιστεί η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» και πόσο αυτή μπορεί 
να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας και αφετέρου 
επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση της σχολικής Ιστορίας με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
της δημοκρατικής σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών/τριών, μέσα από 
την οποία ο/η μαθητής/τρια αναγνωρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από 
τα οποία αναδεικνύεται η αξία της ελευθερίας, ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανεκτικότητα 
της πολιτισμικής ετερότητας, αλλά και η κριτική επεξεργασία στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων. 
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ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ"  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ COVID-19 
 
Κορασίδη Ανδριάνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαιδευτήρια 

Δούκα 
Μπαλαμπέκου Σταματία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαιδευτήρια 

Δούκα  
 
Η πανδημία της Covid- 19 ξέσπασε ως ένα άνευ προηγουμένου κοινωνικό γεγονός, το 

οποίο, εκτός του παγκόσμιου και κινδυνώδους χαρακτήρα του, αποδείχθηκε ιδιαίτερα και 
ταχύτατα μεσοποιημένο. Το συναισθηματικό κλίμα αβεβαιότητας μπροστά στις 
αχαρτογράφητες γονιδιακές ιδιότητες του ιού, οδήγησε σε οξυμμένη εξάρτηση των ατόμων 
από τα ΜΜΕ και -αντανακλώντας την τεράστια ευθραυστότητα της ψυχής σε καιρούς κρίσης- 
κατέστησε τους ανθρώπους ευένδοτους απέναντι στην εγκάρσια παραπληροφόρηση, την 
διάδοση ψευδών ειδήσεων και τις συνωμοσιολογικές θεωρίες. Αναλογιζόμενοι πως η 
φυσιογνωμία της ειδησεογραφικής κάλυψης επιδρά καταλυτικά στον τρόπο πρόσληψης της 
υγειονομικής κρίσης από τους αποδέκτες και δοθέντος ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν εύφορο έδαφος για την εξάπλωση λαθεμένων πληροφοριών, εύλογα γεννάται το 
ερώτημα πώς οι έφηβοι- οι κατεξοχήν χρήστες των κοινωνικών δικτύων- στέκονται μπροστά 
σε έναν τέτοιο καταιγισμό πληροφοριών και αντικρουόμενων μηνυμάτων. Μάλιστα, μία 
τέτοια διερώτηση διογκώνεται αν λάβουμε υπόψη πως η ποιότητα πρόσβασης στην 
πληροφορία στον καιρό μίας πανδημίας, πέρα από την βίωσή της ως απειλής και των 
συνακόλουθων αρνητικών συναισθημάτων που επιφέρει, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές γύρω από την υγεία. Στο πλαίσιο της παρούσης 
εργασίας, επιχειρείται σε πρώτο επίπεδο μία διεπιστημονική προσέγγιση (βιολογία- 
γλωσσολογία) σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, διερευνώντας τους αμυντικούς μηχανισμούς 
των εφήβων απέναντι σε ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την πανδημία 
της Covid- 19, ενώ σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται ένα διαθεματικό μοντέλο 
συνδιδασκαλίας με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με γλωσσικούς, εξωγλωσσικούς και 
επιστημονικούς δείκτες αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων. Μέσω της συνεργασίας του 
επιστημονικού με τον γλωσσικό γραμματισμό του σήμερα, στόχος είναι να κατανοηθεί η 
συνάρτησή τους με το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι και η αναγωγή τους σε κριτικό 
γραμματισμό, που αναπτύσσει στους μαθητές αντανακλαστικά αναγνώρισης σημαντικών 
επιστημονικών θεμάτων και επιτρέπει να καλλιεργήσουν διαισθητικά (ή συνειδητά) 
ικανότητες ένταξης των κειμένων στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγονται. 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Κυριαζή Βιλελμίνη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 70/ΠΕ 70.50 

 
Η μάθηση θεωρείται μια πολυσύνθετη διαδικασία. Ο προσωπικός ρυθμός μάθησης του 

κάθε μαθητή όπως και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό 
κάθε φορά αποτελούν βασικά συστατικά στην εμπέδωση της νέας γνώσης. Η μάθηση με τη 
βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών όπως και οι βιωματικές μέθοδοι τείνουν να 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα στα σχολικά περιβάλλοντα 
προσελκύοντας έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών και ενθαρρύνοντας 
την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αναφέρεται στη 
γνωριμία των μαθητών με την οπτική αναπηρία, προσανατολισμένο σε μαθητές μικρότερης 
σχολικής ηλικίας με βιωματικές δραστηριότητες και αντίστοιχες με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες αναδεικνύει τα 
οφέλη των μη παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και την εμπλοκή όλων των μαθητών 
στην διαδικασία της μάθησης. 

 
 
 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Κυριατζή Μαρία, Φιλόλογος ΑΠΘ, Ειδική Αγωγή ΠΑΜΑΚ(Msc) 
 
Το μάθημα της Λογοτεχνίας ως έκφανση των Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί μια 

μοναδική ευκαιρία για πολιτισμική ώσμωση των μαθητών, εμπέδωση των κωδίκων 
επικοινωνίας καθώς και για διαμόρφωση ενός δημιουργικότερου ατόμου, μιας 
πολυδιάστατης προσωπικότητας. Στην παρούσα εργασία το λογοτεχνικό μετέχειν, θα 
αντιμετωπιστεί ως μια πρόκληση για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε έφηβους μαθητές 
,της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου, καθώς και της πρώτης τάξης του Λυκείου. 

 Για τη διδασκαλία έχει επιλεχθεί το εφηβικό μυθιστόρημα του Βασίλη Παπαθεοδώρου, 
με τίτλο Χνότα στο Τζάμι (2007). Η αφήγηση του είναι τριτοπρόσωπη και οι πρωταγωνιστές 
του παιδιά και έφηβοι, που ζουν σε ένα περιβάλλον πλήρους παρακολούθησης τόσο της 
ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ζωής τους, με το οποίο διαρκώς συγκρούονται. Η διδασκαλία 
έχει χωριστεί σε τρία διδακτικά στάδια, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ανάγνωση, με 
ποικίλες δραστηριότητες που εστιάζουν στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών και στον 
τρόπο με τον οποίο αυτά προσλαμβάνονται από τους μαθητές. 

 Αυτή η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στη λογοτεχνία, ενταγμένη στο πλαίσιο 
της ολιστικής εκπαίδευσης θέτει ως στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, δηλαδή της 
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ικανότητας να κατανοούν αλλά και να διακρίνουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και 
των άλλων, και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, ώστε να καθοδηγούν τις σκέψεις 
και τις πράξεις τους. 

 Η αναπαράστασή των συναισθημάτων των φανταστικών χαρακτήρων από τον 
συγγραφέα, θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα των μαθητών για μια καταβύθιση στο εσωτερικό 
εγώ, που θα επιφέρει τη διερεύνηση των ομοιοτήτων αλλά και των διαφοροποιήσεών τους 
από τους ήρωες. Ο δεκαενιάχρονος Αλεξ, η συμφοιτήτρια του Σιμόν αλλά και η μικρή του 
αδερφή Ρόζα, έγκλειστοι σε μία φουτουριστική κοινωνία υπό πλήρη στέρηση των ατομικών 
ελευθεριών, όπου τα πάντα ελέγχονται από την τεχνολογία, θα δώσουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να αναγνωρίσουν και εν τέλει να αποτυπώσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα, 
μέσα από μια ημερολογιακή καταγραφή. 

 
 
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ANIMATION: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Παιδαγωγός (ΠΕ70) 
Δάμτση Χαρούλα, Παιδαγωγός (ΠΕ70)  

 
Η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση είναι το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η 

συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση του ατόμου απέναντι στο περιβάλλον. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος να αναπτυχθεί η ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι 
στο περιβάλλον είναι η σχετική αγωγή να αρχίσει στην προσχολική ηλικία και να συνεχίσει 
στα επόμενα χρόνια της σχολική ζωής. Όταν απευθυνόμαστε σε παιδιά δημοτικού η 
διδασκαλία να εστιάζει σε στεγνές έννοιες, είναι σημαντικό η περιβαλλοντική εκπαίδευση να 
βασίζεται σε έμπρακτες και βιωματικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο ως νέοι 
εκπαιδευτικοί, δημιουργήσαμε ένα animation με τη βοήθεια μιας εφαρμογής του movie 
maker. Πρόκειται για ακολουθία φωτογραφικού υλικού με σκηνικό και σενάριο που αφορούν 
το βιοκλιματικό σπίτι. Με τον όρο του βιοκλιματικού σχεδιασμού εννοούμε την αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του μικροκλίματος κάθε περιοχής αλλά και των ιδιοτήτων 
των υλικών δόμησης και της αρχιτεκτονικών στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
στους διαφόρους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς τις βέλτιστες συνθήκες θερμικής και 
οπτικής άνεσης. Εφαλτήριο για την ιδέα στάθηκε η έμφαση του νέου προγράμματος 
σπουδών σε έννοιες όπως αυτή του βιοκλιματισμού. Στο βίντεο προβάλλεται η έννοια του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού, η αναγκαιότητα του και οι θετικές επιπτώσεις αυτού. Όλα 
δοσμένα με χιούμορ και παραδείγματα. Η εργασία αποτελεί πρόταση διδασκαλίας, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφόρμηση ή ως βασικό εργαλείο μάθησης σε ζητήματα 
βιοκλιματισμού, ή να είναι το τελικό προϊόν ενός πρότζεκτ που θα υλοποιούνταν από τα ίδια 
τα παιδιά μέσα από δικές τους ιδέες και με την ενεργή συμμέτοχη τους σε όλα τα στάδια 
κατασκευής του. Έχοντας υπόψη την εξοικείωση των σημερινών παιδιών με τα 
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οπτικοακουστικά μέσα και τις επιστήμες της πληροφορικής. Μια τέτοια δραστηριότητα θα 
κέντριζε το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας τους την δυνατότητα να διασαφηνίσουν 
έννοιες και να αναγνωρίσουν αξίες, με στόχο την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στον 
πολιτισμό και την τεχνολογική εξέλιξη και στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

 
 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

ΜΕΣΩ ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Μαράκη Βιργινία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Η παρούσα εργασία αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία των 

μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ψηφιακή αφήγηση τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί ως μέθοδος διδασκαλίας και χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά συστήματα του 
εξωτερικού. Αποτελεί μια εναλλακτική διδακτική πρόταση που χρησιμοποιεί την 
παραδοσιακή αφήγηση σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες. Η εργασία προσεγγίζει με ένα 
διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο τη διαίρεση (με και χωρίς υπόλοιπο) ως αντίστροφο του 
πολλαπλασιασμού, μέσω νοερών υπολογισμών, στη Γ΄ Δημοτικού. Πρωταρχικά μελετήθηκε 
η σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στην αφήγηση και τα δομικά της στοιχεία, έπειτα 
στην ψηφιακή αφήγηση και τα οφέλη της αξιοποίησή της στην εκπαίδευση και τέλος στη 
διδασκαλία των μαθηματικών σήμερα και πιο συγκεκριμένα της διαίρεσης και των νοερών 
υπολογισμών. Έτσι επιχειρήθηκε να διερευνηθεί, αν μέσω της ψηφιακής προσέγγισης, οι 
μαθητές/τριες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαίρεση ως αντίστροφο του 
πολλαπλασιασμού, καθώς και να αναπτύξουν τους νοερούς υπολογισμούς. Στα πλαίσια 
λοιπόν, της εργασίας δημιουργήθηκε μια ψηφιακή ιστορία, η οποία παρουσιάστηκε 
στους/στις μαθητές/τριες. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός και η δημιουργία της 
διδακτικής παρέμβασης, το περιεχόμενο και η παρουσίασή της σε ένα μικρό δείγμα 
μαθητών/τριών. Μετά την παρουσίασή της στην τάξη επιχειρείται η αξιολόγηση της 
επίδρασής της με βάση τα φύλλα εργασίας, που δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
ερευνητική διαδικασία και διατυπώνονται κάποιες προτάσεις γύρω από την ψηφιακή 
αφήγηση και την αξιοποίησή της στην διδακτική πράξη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τη διδακτική παρέμβαση ήταν θετικά και αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της Ψηφιακής 
Αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης στο χώρο των θετικών επιστημών. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

 
Η αλγοριθμική σκέψη, που είναι ένας ειδικός και ισχυρός τρόπος σκέψης, μαζί με τη 

φαντασία και τη λογική αποτελούν τις κρίσιμες συνιστώσες της ανθρώπινης διανόησης και 
δημιουργικότητας. Η έννοια της αλγοριθμικής σκέψης, παρόλο που μάλλον στερείται 
πλήρους νοηματοδότησης και αποσαφήνισης, μπορεί να θεωρηθεί ως μια αναπαράσταση 
μιας σειράς βημάτων, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Για 
αυτό, κυρίως, τον λόγο, η αλγοριθμική σκέψη είναι πολλαπλώς συνδεδεμένη με τα 
Μαθηματικά, τα οποία αξιοποιεί κατά την ανάδειξη, καλλιέργεια και προώθησή της. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι αναμφισβήτητο ότι η γνώση των Μαθηματικών είναι το πρώτο βήμα αλλά 
και πολλά ακόμη βήματα, για την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης. Τα τελευταία χρόνια, 
η αλγοριθμική σκέψη αλλά και άλλες σχετικές έννοιες, όπως η κωδικοποίηση, ο 
προγραμματισμός και η υπολογιστική σκέψη έχουν αναχθεί σε ύψιστες, θεμελιακές 
εκπαιδευτικές προτεραιότητες, όπως είναι η Αριθμητική και η Ανάγνωση. Η υπολογιστική 
σκέψη, αν και απουσιάζει ένας σαφής και ξεκάθαρος προσδιορισμός της διαφέρει από την 
αλγοριθμική. Ένας απλοϊκός ορισμός σκιαγραφεί την υπολογιστική σκέψη ως την ανθρώπινη 
ικανότητα διατύπωσης προβλημάτων, ώστε οι λύσεις τους να μπορούν να αναπαρασταθούν 
ως υπολογιστικά βήματα (ή αλγόριθμοι), τα οποία, μετέπειτα, πρέπει να εκτελεσθούν από 
έναν υπολογιστή. Πάντως, η δυσκολία εννοιολογικής περιχάραξης της υπολογιστικής σκέψης 
μπορεί να αποδοθεί στα πολλά, ακόμη, ανοιχτά επιστημονικά ερωτήματα, όπως για 
παράδειγμα: «ποιος θα πραγματοποιήσει τη λύση (άνθρωπος ή υπολογιστής) και πόσο θα 
διαφέρει τότε η λύση;». Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει αρκετές ιδέες και 
παραδείγματα, που μπορεί να βοηθήσουν όχι μόνο στην καλλιέργεια και την ανάδειξη της 
αλγοριθμικής και της υπολογιστικής σκέψης αλλά και στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των 
σχέσεων, των εξαρτήσεων και των διαφορών μεταξύ τους. Ωστόσο, δε θα πρέπει να 
παραβλεφθεί ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι παρακινδυνευμένο, αφού σύμφωνα με τους 
παρατιθέμενους ορισμούς της βιβλιογραφίας, οι δυο αυτές οριοθετήσεις της σκέψης είναι 
αλληλοσυμπληρωνόμενες, αλληλεπικαλυπτόμενες, ασαφείς και συγκεχυμένες. 
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος, ΜΑ, ΜSc, υπ. διδάκτωρ. 

Ιωαννίδη Δήμητρα, Φιλόλογος  
Πυττερού Θεοδώρα, Φιλόλογος, MSc 

 
Η εργασία μας αναφέρεται στις νέες, καινοτόμες, διδακτικές πρακτικές όπως έχουν 

συνδιαμορφωθεί σε μία περίοδο πανδημικά. Οι διδακτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά και 
οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης έχουν 
διαφοροποιηθεί, με τις νέες τεχνολογίες να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αλλαγή αυτή 
κυρίως όσων αφορά τη διαχείριση του χρόνου. Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού, η 
δημιουργία παρουσιάσεων, εξειδικευμένων φύλλων εργασίας, ικανών να ανταποκριθούν 
στις συνθήκες των εξ αποστάσεως μαθημάτων και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έχουν 
τροποποιήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον και έχουν διαμορφώσει νέα μεθοδολογία στην 
προετοιμασία του μαθήματος και αλλαγές στην αξιολόγηση του. Η χρήση της ψηφιακής 
πλατφόρμας, των εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά και η πρόκληση της αξιολόγησης 
συνηγορούν στην ανάγκη διαφοροποίησης της διδακτικής πρακτικής, με έμφαση στις 
ανάγκες των μαθητών που εκπαιδεύονται από το σπίτι, αλλά και στην ανάγκη για δημιουργία 
νέων καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης, δημιουργίας, δημιουργικότητας και αξιολόγησης 
στο πλαίσιο της ψηφιακής σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, η εργασία προσανατολίζεται στη 
συνεξέταση γλώσσας - λογοτεχνίας που εισήχθη τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια 
επιπλέον δυσκολία για τον εκπαιδευτικό. 

 
 
 

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick  
 
Η πανδημία που προκλήθηκε από τον COVID-19 επηρέασε τον παγκόσμιο πληθυσμό 

ποικιλοτρόπως, αφήνοντας το στίγμα του σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Πέρα 
από τις δραματικές επιπτώσεις στην υγεία, σημαντικότατες συνέπειες παρατηρήθηκαν στις 
μετακινήσεις, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, το περιβάλλον. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο αλλαγών, ρευστότητας και αβεβαιότητας, πολλές αλλαγές περιήλθαν στον 
τρόπο με τον οποίο παρέχεται η εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Η εισήγηση εστιάζει την 
προσοχή της στις αλλαγές που εντοπίστηκαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιο 
συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών, μέσα από το πρόγραμμα της 
Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος). Το Πανεπιστήμιο, διαθέτοντας 
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μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατάφερε άμεσα να ανταποκριθεί στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών της Κοινωνικής Εργασίας, χωρίς να παρατηρηθεί καμία 
έκπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και όσον αφορά την πρακτική άσκηση. 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
μπορέσουμε να παρέχουμε υβριδική εκπαίδευση στους φοιτητές μας, δηλαδή ένα 
συνδυασμό της παραδοσιακής διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω στης 
υποστήριξης της τεχνολογίας. Επίκεντρο της εισήγησης είναι η παρουσίαση και συζήτηση των 
υπέρ και των κατά των δύο μεθόδων εκπαίδευσης, όπως και προτάσεων για την παροχή 
βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών. 

 
 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  
ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 
Με τις προσφυγικές ροές και τα αντίστοιχα προγράμματα ένταξης τα σχολεία γίνονται 

υποδοχείς του «Άλλου». Σε αυτή τη νέα κοινωνική συνθήκη, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να υποστηρίξουν τις μαθήτριες και τους μαθητές τους 
καλλιεργώντας τους τον κριτικό στοχασμό, τη συνακόλουθη κριτική συνειδητοποίηση αλλά 
και την επιθυμία για ανάληψη δράσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο πρώτο μέρος 
αναλύεται η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», ενώ 
στο δεύτερο μέρος η μέθοδος αυτή αξιοποιείται για την κατάρτιση ενός διδακτικού σεναρίου 
σε διαπολιτισμικό πλαίσιο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης, λοιπόν, είναι, αφενός, η παρουσίαση μιας εναλλακτικής διδακτικής πρότασης για 
τη διαχείριση της «νέας» ευαλωτότητας που χαρακτηρίζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και, 
αφετέρου, η περαιτέρω ανάδειξη της συγκεκριμένης μεθόδου και των δυνατοτήτων 
εφαρμογής της στην εκπαιδευτική πράξη. 

 
 
 

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ OΡΘΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ο στόχος είναι: να μπορούν οι μαθητές να εκτελούν 

τις αριθμητικές πράξεις με ορθότητα, με τη βοήθεια των στρατηγικών των νοερών 
υπολογισμών. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έγινε με τη βοήθεια της διδακτικής διαδικασίας που 
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ακολουθήθηκε και αναπτύχθηκε στην τάξη. 
Πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση διάρκειας ενός μήνα. Οι μαθητές διδάχθηκαν 

στρατηγικές νοερών υπολογισμών, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στις διδακτικές ενότητες 
του γνωστικού αντικειμένου των μαθηματικών της Ε’ τάξης Δημοτικού. 

Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης, δόθηκε στους μαθητές 
φύλλο αξιολόγησης. Ένα για κάθε χρονική στιγμή. Κλήθηκαν να επιλύσουν κάθε φορά ένα 
διαφορετικό αριθμητικό πρόβλημα με συγκείμενο. Για το λόγο αυτό έπρεπε να σχηματίσουν 
και να εκτελέσουν τους απαιτούμενους υπολογισμούς.  

Τα αποτελέσματα στο τέλος της παρέμβασης ήταν πολύ θετικά. Οι μαθητές έδειξαν να 
χρησιμοποιούν τους νοερούς υπολογισμούς και να εκτελούν με ορθότητα τις πράξεις τους. 
Οι νοεροί υπολογισμοί συνέβαλαν επικουρικά στην κατανόηση, τη διαχείριση και την 
επίλυση των προβλημάτων. 

Οι νοεροί υπολογισμοί δύνανται να βοηθήσουν τους μαθητές στην ορθή εκτέλεση των 
πράξεων, στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και στη ανάπτυξη διαχειριστικής ικανότητας στην 
επίλυση προβλημάτων.  

Το θεωρητικό πλαίσιο διαφαίνεται να ενισχύεται με την παρούσα διδακτική πρόταση και 
να δίνεται περεταίρω δυνατότητα για εφαρμογή και χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
υπολογισμού. 

 
 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 4ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Τσιανάκας Εύαγγελος, Δρ. Φιλισοφικης σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός υπότροφος 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός, Msc Επιστήμες της Αγωγής, Κάτοχος Διπλώματος 
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πτυχιούχος Διοικητικής Τεχνολογίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)  

 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την ανάλυση και την παρουσίαση 

μιας διδακτικής πρότασης, η οποία εστιάζει στη διάχυση των τρόπων επικοινωνίας των 
παιδιών σχολικής ηλικίας με τον διαπολιτισμικό άλλο. Μέσα από την διαπολιτισμική 
αλληλεπίδραση, την πολιτιστική καλλιέργεια και την συνεργασία για κοινές δράσεις, οι 
μαθητές καθίστανται ικανοί να συμβάλλουν στη δημιουργία και καλλιέργεια μιας παιδείας 
με ανθρωπιστικά ιδεώδη, αξίες και κοινωνικής ενσυναίσθησης. 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση βασίζεται στη διερεύνηση του μοντέλου 4ΜΑΤ, ως 
έναν εναλλακτικό τρόπο μετάφρασης της παιδαγωγικής θεωρίας στην πράξη. 

Το μοντέλο μάθησης 4MAT προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο σχεδίασης της διδασκαλίας, 
έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές στον εκπαιδευτικό 
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σχεδιασμό, καθώς και να διευκολύνει τις διαφορές των μαθητών στα διαφορετικά στυλ 
μάθησης και την κυριαρχία της δεξιάς ή αριστερής πλευράς του εγκεφάλου.  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προτείνει και να περιγράψει μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν το προσωπικό τους 
νόημα μέσω της άμεσης και ενεργούς εμπειρίας, όπου ο καθένας είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του να ακούει, να μιλά, να παρατηρεί, να αναλύει, να 
ταξινομεί και να θεωρεί. Το σύνολο των δυνητικών δραστηριοτήτων αφορμάται από τις 
ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι ενσωματώνουν πρώτα τις ανακλαστικές αναλύσεις σε 
έννοιες και στη συνέχεια αναπτύσσουν τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να 
συνυπάρχουν μέσα από διαφορετικά συστήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

Επιπρόσθετα, οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν ένα ευέλικτο σχολείο, έτοιμο 
να ανταποκριθεί στις αλλαγές, αντιμετωπίζοντας τη νέα γνώση με δημιουργικό τρόπο, μέσα 
στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το παραπάνω μοντέλο παρέχει μια συνεχή υπενθύμιση της 
αναγκαιότητας για ανάπτυξη επικοινωνιακών μέσων, που επιτρέπουν στους μαθητές να 
επεξεργαστούν νέο περιεχόμενο αναγκών και σχέσεων. 

 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ STEM ΠΡΙΝ ΤΟ STEM.  
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός Msc  
 
Την τελευταία δεκαετία, η εκπαίδευση στην επιστήμη, την τεχνολογία, την εφαρμοσμένη 

μηχανική και τα μαθηματικά, αντικείμενα που έχουν γίνει γνωστά με το ακρωνύμιο STEM, 
κερδίζουν ενδιαφέρον στη σχολική εκπαίδευση και συνδέονται πλέον άμεσα με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, πολλά εκπαιδευτικά συστήματα κινούνται προς ένα πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο διδασκαλίας, αφήνοντας πίσω τη διδασκαλία τους ως μεμονωμένα 
μαθήματα και ενσωματώνοντάς τα σε σύνθετα διδακτικά αντικείμενα, με θεματολογία 
προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, όπου δεν διδάσκονται πλέον διακριτά γνωστικά 
αντικείμενα, αλλά ενιαίο περιεχόμενο μέσα από την ενσωμάτωση των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων (integrated STEM) που υπόσχεται να προωθήσει την κριτική και τη δημιουργική 
σκέψη, καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων από τους μαθητές, σε αντιδιαστολή 
με την παραδοσιακή εκπαίδευση, όπου συνήθως το ζητούμενο είναι η κατάκτηση 
εκπαιδευτικών στόχων χαμηλότερου επιπέδου, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom. Η 
ζητούμενη σύνθεση των επιμέρους αντικειμένων του STEM επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω 
της Μηχανικής (engineering), ενός κλάδου που είναι από τη φύση του διεπιστημονικός και 
επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων. Το μάθημα «Τεχνολογία», ως μάθημα γενικής 
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παιδείας και μοναδικό μάθημα διδασκαλίας της Μηχανικής, διδάσκεται στα ελληνικά 
σχολεία από το 1994 και πλέον διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, εισάγει τους 
μαθητές στη διεξαγωγή εργασιών και κατασκευών με τη μέθοδο project, τη διδακτική 
προσέγγιση του Τεχνικού Σχεδιασμού (engineering design) και τη Διερευνητική Μάθηση, όλα 
απαραίτητα συστατικά του STEM. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν δύο 
διδακτικές προτάσεις, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από μαθητές γυμνασίου στο 
μάθημα «Τεχνολογία» πριν την STEM «εποχή», οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
παραδειγματικές εφαρμογές υλοποίησης ολοκληρωμένου STEM και περιλαμβάνουν και τα 
τέσσερα βασικά «συστατικά» του STEM. Η μία από αυτές, περιλαμβάνοντας και επιπλέον 
μαθησιακά αντικείμενα από την Τέχνη και το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, προωθεί το 
STEM στο πλέον πρόσφατα αναγνωρισμένο μοντέλο STREAM, που προσθέτει ένα ακόμη 
επίπεδο στα STEM και STEAM, τον καλλιτεχνικό και γλωσσικό γραμματισμό ως ουσιαστικό 
μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών. Θα παρουσιαστούν προτάσεις 
τροποποίησης προκειμένου να αξιοποιηθούν και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
εμπλουτισμού με σύγχρονα εργαλεία που αξιοποιούν κινητές συσκευές. 

 
 
 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
 

Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
 
Με το όνομα «Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom)» περιγράφεται μία 

διδακτική προσέγγιση, απλοποίηση του μοντέλου της Αντεστραμμένης Μάθησης (Flipped 
Learning), που υιοθετείται από εκπαιδευτικούς και οργανισμούς τα τελευταία χρόνια με 
αυξανόμενη ταχύτητα. Η εφαρμογή της αφορά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και την 
εκπαίδευση ενηλίκων, με πρόσφατο παράδειγμα το πρόγραμμα για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Τ4Ε. Σύμφωνα με την Αντεστραμμένη 
Διδασκαλία, η μετωπική διδασκαλία απομακρύνεται από την τάξη και αντικαθίσταται κυρίως 
με video-μαθήματα, προσβάσιμα στους μαθητές μέσω διαδικτύου στον ατομικό χώρο 
μάθησης (σπίτι). Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το διαθέσιμο πλέον διδακτικό χρόνο με τους 
μαθητές στο σχολείο, για τη διενέργεια ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων με ζητούμενα 
την επίτευξη της ενεργητικής μάθησης και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα. 
Πλήθος ερευνών και αποτελεσμάτων από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 
τεκμηριώνουν σημαντική θετική συσχέτιση της διδακτικής αυτής προσέγγισης, με την 
αύξηση της βαθμολογίας στα μαθητικά τεστ. Ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος στο σχολείο 
μειώνεται και αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών. Με το παραπάνω συμπέρασμα 
συμφωνεί και η μεγάλη πλειοψηφία όσων εκπαιδευτικών εφάρμοσαν την Αντεστραμμένη 
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Διδασκαλία, και δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν στη 
διδακτική πράξη. Την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω 
Covid-19, καθώς για μεγάλες χρονικές περιόδους οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη δυνατότητα 
της δια ζώσης επικοινωνίας και διδασκαλίας με τους μαθητές, αρκετοί στράφηκαν στην 
Αντεστραμμένη Διδασκαλία. Είναι όμως κατάλληλη αυτή η διδακτική προσέγγιση για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και την «επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία» που εφαρμόστηκε 
στην περίοδο της πανδημίας; Αρκεί η μετατροπή της διδασκαλίας ενός μαθήματος, σε 
παρουσίαση της διδασκαλίας με βίντεο, για να θεωρηθεί ότι διδάσκεται με Αντεστραμμένη 
Διδασκαλία; Μπορεί να εφαρμοστεί αν οι μαθητές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
υλικό ή αν δεν μπορούν να έλθουν στο σχολείο; Η ανάρτηση υλικού σε πλατφόρμες 
ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως το eClass το e-me ή το moodle, η αξιοποίηση υλικού από τον 
εθνικό συσσωρευτή μαθησιακού υλικού «Φωτόδεντρο», την πλατφόρμα «Αίσωπος», αρκούν 
για την εφαρμογή της; Στην παρούσα εισήγηση διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις της πλήρους 
εφαρμογής της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας, εξηγούνται διαδεδομένες παρανοήσεις και 
προτείνονται καλές πρακτικές για την αξιοποίησή της στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

 
 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:  
ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ; 

 
Χαραλάμπους Άντρη, Βοηθός Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου - Κάτοχος 

Διδακτορικού Τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής 
 
Ο 21ος αιώνας φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με μεγάλες, ραγδαίες και 

ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να αντιμετωπίζουν τη μάθηση και τη 
γνώση γενικότερα. Η εκπαίδευση οφείλει να παρακολουθεί τις αλλαγές αυτές και να 
καλλιεργεί τις ανάλογες δεξιότητες στους πολίτες του 21ου αιώνα. Μια τέτοια δεξιότητα 
είναι και η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική έρευνα και στη μάθηση μέσω 
της διερεύνησης. Όπως υποστηρίζεται, η Μάθηση μέσω Διερεύνησης προετοιμάζει 
αποτελεσματικότερα τους μαθητές του μέλλοντος στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, 
αφού κατά την εφαρμογή της δίνεται βάρος στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητάς και της κριτικής τους σκέψης, καθώς επίσης και στην 
ενδυνάμωση της μεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Η Μάθηση μέσω Διερεύνησης εφαρμόστηκε σε μαθητές Δημοτικού με στόχο την ενεργό 
εμπλοκή τους στις διαδικασίες της εκπαιδευτικής επιστημονικής έρευνας. Οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε όλα τα στάδια της διερεύνησης. Η εκπαιδευτικός 
άλλοτε είχε τον ρόλο του κριτικού φίλου, του βοηθού/διευκολυντή και άλλοτε τον ρόλο του 
καθοδηγητή και μέντορα. Δύο ήταν κυριότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή της 
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προσπάθειας αυτής. Πρώτον, ο απαιτούμενος χρόνος για τέτοιες εκπαιδευτικές 
διερευνητικές δράσεις, και δεύτερον οι απαραίτητες βασικές δεξιότητες, εκ μέρους του 
συνόλου των μαθητών, για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα αποτελέσματα από 
την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας ήταν πολύ θετικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης 
παρατηρήθηκε µεγάλος ενθουσιασµός των µαθητών, προθυμότητα, οµαδικότητα και 
συνεργασία. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές γνώρισαν εμπειρικά τον τρόπο που εργάζονται οι 
επιστήμονες, καθώς επίσης και τον τρόπο που οικοδομείται η γνώση μέσα από την έρευνα. 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

249 
 

4.7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Αλεξανδράκη Φωτεινή, Διδάκτορας ΠΤΠΕ -Πανεπιστημίου Κρήτης, Ειδική Παιδαγωγός-

Νηπιαγωγός 
 
Στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο οι ραγδαίες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της 

εκρηκτικής προόδου των τεχνολογικών επιτευγμάτων και ιδιαίτερα του υπολογιστή και των 
έξυπνων κινητών συσκευών, καθιστούν καθοριστική την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Διεθνή ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η χρήση υπολογιστή και έξυπνων κινητών 
συσκευών ως ψηφιακά εργαλεία, διευκολύνουν τη διδακτική προσέγγιση και ενισχύουν τη 
μάθηση στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

Ειδικότερα η χρήση των ΤΠΕ αυξάνει τη συνεργασία και την επικοινωνία, ενισχύει την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, λήψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και 
αναστοχασμού. Η δημιουργία νέων ελκυστικών περιβαλλόντων ψηφιακής μάθησης στην 
προσχολική εκπαίδευση αποτελεί σημαντική πρόκληση και καινοτομία. 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, σύμφωνα με τις 
αρχές των ρεαλιστικών μαθηματικών και το μοντέλο των επιπέδων, σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 

Διδάξαμε πολλαπλασιασμό στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ενώνοντας δυο 
μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, την περιοχή των 
Μαθηματικών και την περιοχή των ΤΠΕ. Υποστηρικτικά, δημιουργήσαμε κατάλληλες 
ψηφιακές εφαρμογές με εκπαιδευτικά παιχνίδια πολλαπλασιασμού, τα οποία υλοποιήθηκαν 
με τη χρήση υπολογιστή και έξυπνων κινητών συσκευών, παράλληλα με τις βιωματικές, στα 
πλαίσια της μικτής πολυμορφικής μάθησης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που διδάχθηκαν 
πολλαπλασιασμό με την εφαρμογή ψηφιακών και βιωματικών δραστηριοτήτων βασισμένων 
στο μοντέλο των επιπέδων εμφάνισαν υψηλότερα σκορ και βελτίωσαν τις μαθηματικές τους 
επιδόσεις, συγκριτικά με τα παιδιά που διδάχθηκαν με τις παραδοσιακές μεθόδους χωρίς τη 
χρήση των ΤΠΕ. 
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ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα, Παιδαγωγός Ερευνήτρια 

Παραδείσης Γεώργιος, Ψυχολόγος  
Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης, Εργοθεραπευτής 

 
Η εισήγηση αφορά την παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται 2 έτη 

(2019-2021) από την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και 
Παιδαγωγικής Ροδάκινο σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, το οποίο έχει 
στόχο την προσέγγιση της Παιδαγωγικής μέσα από τις Τέχνες, κάτω από την ομπρέλα της 
Συστημικής Θεωρίας. Η εισήγηση αφορά την παρουσίαση του προγράμματος, παραδείγματα 
και πρακτικές εφαρμογές δράσεων καθώς και ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 
έχει βασιστεί ο σχεδιασμός του. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εστίαση 
στη σημασία του πλαισίου στην ανάπτυξη συμπεριφοράς μέσα στα μέλη μιας ομάδας, η 
απελευθερωτική προσέγγιση της παιδαγωγικής και η ανάγκη για δράσεις κοινωνικής 
παρέμβασης με τη συμβολή των τεχνών (performances κ.α), η προσωπική αναζήτηση του 
εκπαιδευτικού μέσα από την παρατήρηση και η σύνδεση όλων των μορφών τέχνης. Βασικό 
μέρος της εκπαίδευσης αφορούν επίσης θεματικές που σχετίζονται με την συμπερίληψη και 
την Κριτική Παιδαγωγική. Το κύριο στοιχείο της εκπαίδευσης είναι ότι το πρόγραμμα 
μαθημάτων και δράσεων συν-δημιουργείται από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με βάση 
της ανάγκες που αναδύονται από την ομάδα, στα πλαίσια μιας συμμετοχικής συν-
εκπαίδευσης όλων των μελών. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Βερέβη Άλκηστις, Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της 
Ακαδημίας Αθηνών 

Φωτεινάκη Δήμητρα, Φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου  

 
Σκοπός της εισήγησής μας είναι να παρουσιάσουμε πώς πιστεύουν οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί ότι άλλαξε ο ρόλος τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 λόγω 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ˗ τηλεκπαίδευσης, με βάση την πιλοτική έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε το διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020. Προηγήθηκε επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας και των ερευνών που διεξήχθησαν στη διάρκεια του 2020 στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό που αφορούσαν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη χρήση 
των τεχνολογικών μέσων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν καιρώ πανδημίας. 
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Παρουσιάζουμε συνοπτικά τα συμπεράσματά τους καθώς και τους ρόλους που με βάση τη 
βιβλιογραφία και ποικίλες έρευνες αναλάμβαναν οι εκπαιδευτικοί πριν από την κρίση. Η 
έρευνά μας είναι ποιοτική και ακολουθήσαμε για τη συλλογή των δεδομένων τη μέθοδο της 
δομημένης συνέντευξης. Για την πιλοτική έρευνα επιλέχθηκαν, χρησιμοποιώντας την 
convenience/availability δειγματοληψία λόγω των συνθηκών, τρεις εκπαιδευτικοί από 
διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) στην πρωτεύουσα και 
την επαρχία. Η πιλοτική έρευνα έδειξε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού άλλαξε την περίοδο 
της τηλεκπαίδευσης, καθώς χαρακτηρίζεται ως διεκπεραιωτικός, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να αναλάβουν και άλλους ρόλους πέρα από τους συνηθισμένους ανάλογα με τη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης (π.χ. συμβουλευτικό, κοινωνικοποιητικό, κ.ο.κ.) . Οι αλλαγές στον 
ρόλο τους αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στις δυσκολίες της επικοινωνίας με το υπόλοιπο 
έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης (μαθητές, συναδέλφους, γονείς) και στην εντονότερη 
εμφάνιση των κοινωνικών ανισοτήτων (π.χ. διαφορετικός εξοπλισμός ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας). Συμπεραίνουμε ότι σύμφωνα με τους 
εκπαιδευτικούς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
υποστηρικτικό μέσο για την εκπαιδευτική διαδικασία, με την προϋπόθεση να υπάρξει η 
απαραίτητη επιμόρφωση και προετοιμασία όλων των συμμετεχόντων, αλλά και ότι, όταν οι 
εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στη φυσική τάξη, προτιμούν να αναλαμβάνουν τους ρόλους που 
είχαν και πριν από την τηλεκπαίδευση. 

 
 
 

ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ.  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ 
 

Διακομανώλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια εμφανής αύξηση και εδραίωση της κοινωνικής 

ανισότητας Ο δρόμος προς τα κάτω έχει γίνει ευκολότερος, και η επιστροφή στην κορυφή 
γίνεται επίσης όλο και πιο δύσκολη. Οι αυξανόμενες κοινωνικές ανασφάλειες, η απώλεια 
εργασίας και εισοδήματος ακόμα και για τις μεσαίες τάξεις, προάγουν τη φτώχεια και 
αυξάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η σημερινή υγειονομική κρίση από την πανδημία του 
Covid-19 επιδείνωσε την κατάσταση και έκανε ακόμα πιο εμφανείς τις αδυναμίες της 
σύγχρονης κοινωνίας και των πολιτικών συστημάτων. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης προϋποθέτει κοινωνικούς θεσμούς ικανούς να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές 
επιδράσεις όχι μόνο της πανδημίας, αλλά και των φαινομένων της κοινωνικής ενδόρρηξης, 
και κοινωνικής εντροπίας. 

Ένας τέτοιος θεσμός είναι το σχολείο διότι μετά την οικογένεια αποτελεί το 
σημαντικότερο φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου. Ταυτόχρονα όμως το σχολείο είναι και 
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ένα ανοιχτό σύστημα, που λειτουργεί μέσα σε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με το 
οποίο βρίσκετε σε συνεχή αλληλοεπίδραση  

Το σύγχρονο σχολείο λοιπόν καλείτε ανατρέψει τις αρνητικές επιδράσεις 
διαμορφώνοντας, ενεργούς πολίτες, με δημοκρατική αγωγή, με κρίση, δημιουργική και 
συνθετική ικανότητα, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής συμμετοχής, λήψης 
πρωτοβουλιών και ανάληψης ευθυνών.  

Το σχολείο μπορεί μέσα από καινοτόμα προγράμματα να πέτυχει αυτό τον στόχο και 
ταυτόχρονα θα συμβάλει τα μέγιστα στην κοινωνική, πολιτισμική και σχολική 

συμπερίληψη με σεβασμό στη διαφορετικότητα και ετερότητα βοηθώντας τους μαθητές 
του να αμβλύνουν τις επίπτωσης της οποιαδήποτε κρίσης. Κρίσιμη παράμετρος για την 
επιτυχία των καινοτόμων προγραμμάτων θα είναι κατά πόσο στην φάση του σχεδιασμού 
τους, το σχολείο θα μπορέσει να εντοπίσει τις περιοχές της αυξημένης εντροπίας, 
αυτοοργάνωσης και συνεξέλιξης. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να γνωρίζει τις 
επιθυμίες, τους στόχους, τις ανησυχίες και τις σκέψεις των μαθητών αλλά και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. 

 
 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 ΜΕΣΩ ΣΤΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 
Διαμαντής Κωνσταντίνος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής τμήμα φιλοσοφίας και 

παιδαγωγικής απθ 
 
Στον 21ο αιώνα επιθυμία των σύγχρονων κοινωνιών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε 

κάθε ανεπτυγμένη χώρα, είναι η λειτουργία Πανεπιστημίων και Σχολείων ανοιχτών στην 
κοινωνία που θα μπορούν να προσαρμόζονται στα δεδομένα της σύγχρονης ψηφιακής και 
πολυπολιτισμικής εποχής και θα στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. 
Στην εργασία διερευνώνται οι διαστάσεις της αξιοποίησης στη διδασκαλία Συστημάτων 
Απόκρισης (ΣΑ) εκπαιδευομένων, που παρέχουν διάδραση σε πραγματικό χρόνο (System 
Response Student, SRS). Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις 
φοιτητών (Ν=199) για την εμπειρία και τον αντίκτυπο από την εμπλοκή τους στη χρήση ΣΑ 
μέσω των εφαρμογών Socrative και Mentimeter. Σε διδασκαλίες δύο μαθημάτων που 
διεξήχθησαν στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατά το εαρινό εξάμηνο του 2020 οι φοιτητές έκαναν χρήση συστημάτων 
απόκρισης δέκα φορές κατά μέσο όρο ο καθένας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν κατάλληλο εργαλείο με ερωτήσεις για τις εφαρμογές διαδικτυακών 
συστημάτων απόκρισης. Για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών των 
εφαρμογών εξετάστηκε με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό αποδέχτηκαν οι φοιτητές την 
εμπλοκή τους στα ΣΑ που χρησιμοποιήθηκαν είτε πριν, είτε κατά, είτε μετά τις εξ’ 
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αποστάσεως διδασκαλίες την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα, που προέρχονται από εννέα Πανεπιστημιακά Τμήματα τόσο 
Ανθρωπιστικών όσο και Θετικών Σπουδών του ΑΠΘ, αξιολόγησαν πολύ θετικά την 
ενσωμάτωση στη διδασκαλία ΣΑ όπως οι εφαρμογές Socrative και Mentimeter και πάνω από 
εννέα στους δέκα συμφωνούν ότι παρέχουν νέες δυνατότητες ενίσχυσης των διδακτικών 
μεθόδων, μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία. Τα γενικά αποτελέσματα φανερώνουν 
σχεδόν καθολική αποδοχή τέτοιου είδους καινοτόμων εργαλείων όπως είναι τα ΣΑ, που 
σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των φοιτητών κάνουν το μάθημα ελκυστικότερο 
και με μεγάλη ευχαρίστηση θα υιοθετούσαν και οι ίδιοι ανάλογες πρακτικές σε μια 
μελλοντική διδασκαλία. 

 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ 
 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 / Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου 

Τζαμαρία Παρθενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60  
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα Project που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 

παιδιά που φοιτούσαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου το σχολικό έτος 2020-2021. Με 
αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να ανακαλύψουν την ιδιότυπη 
ιστορία του νησιού. Η Λέρος, είναι γνωστή ως το νησί της Άρτεμις, καθώς θεωρήθηκε στην 
αρχαιότητα το ησυχαστήριο της θεάς και προς τιμήν της υπάρχει ένα ιερό στο βόρειο μέρος 
του νησιού. Αργότερα, χτίστηκε το βυζαντινό κάστρο, ένα φρούριο απόρθητο για το οποίο 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Ιωαννίτες Ιππότες, με την εκκλησία της Παναγίας στη δυτική 
πλευρά του, να αποτελεί θρησκευτικό σύμβολο για το λαό της Λέρου. Η ιταλική κατοχή 
μεταμόρφωσε έναν βάλτο σε μια μοναδική, ιστορικής αξίας και αρχιτεκτονικής ομορφιάς, 
πόλη και άφησε πίσω της αμέτρητα υπόγεια τούνελ και το μοναδικό αερόφωνο – πρόγονο 
του ραντάρ. Με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, η Βασίλισσα Φρειδερίκη αξιοποιεί 
ορισμένα ιταλικά κτίρια και δημιουργεί τις Τεχνικές Σχολές που φέρουν το όνομά της. 
Αργότερα, το νησί φιλοξενεί τους εξόριστους της Χούντας οι οποίοι φιλοτεχνούν με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο την εκκλησία Αγία Κιουρά. Το Project βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών 
με βασικό εργαλείο την Επαυξημένη Πραγματικότητα. Στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Blippar, ένα εύχρηστο περιβάλλον για τους μαθητές αυτής 
της ηλικίας, που συνέβαλε να κινητοποιηθούν συναισθηματικά, κρατώντας αμείωτο το 
ενδιαφέρον τους. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ γενικότερα, αλλά και της Ε.Π. διέγειρε την 
περιέργειά τους, συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις ΤΠΕ και λειτούργησε ως 
διαμεσολαβητής στην αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον και μεταξύ τους, με 
γνώμονα την ανακάλυψη της γνώσης. Σκοπό είχε να ανακαλύψουν τα παιδιά άγνωστες 
πτυχές της Λέρου, να νιώσουν υπερήφανα για τον τόπο τους και τελικά να κατασκευάσουν 
έναν οδηγό, προκειμένου να κάνουν γνωστό τον τόπο τους σε άλλους ανθρώπους. 
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ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
 

Καπετανάκη Σοφία, Εκπαιδευτικός-ΠΕ60 
 
«ΝΑΙ στην υγεία, ΝΑΙ στον ειδικό, ΟΧΙ στον κορωνοϊό». Ένα διαθεματικό, διδακτικό 

σενάριο, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, εμπνευσμένο και βασισμένο στην έκτακτη 
επικαιρότητα, στον αόρατο εχθρό του κορωνοϊού που ήρθε να αλλάξει την κανονικότητα 
όλης της ανθρωπότητας, σκορπώντας παντού το φόβο. Οι ειδήσεις και οι συμβουλές πολλών 
μας βομβαρδίζουν. Το συγκεκριμένο σενάριο έρχεται να μετριάσει το φόβο με τη δύναμη 
που προσφέρει η γνώση από σωστές πηγές ενημέρωσης. Βασικός σκοπός η κατανόηση ότι 
όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη προστασίας από τον κορωνοϊό ώστε να οργανώνουν τις 
οδηγίες των ειδικών σε στάσεις ζωής. Επιμέρους στόχοι: Να οικοδομούν ορθές γνώσεις και 
δεξιότητες για την προστασία τη δική τους και των αγαπημένων τους από τον κορωνοϊό. Να 
συγκρίνουν τις νέες γνώσεις για την προστασία από τον κορωνοϊό με τις πρότερες γνώσεις 
τους για τη διασφάλιση της καλής υγείας. Να εξάγουν συμπεράσματα από την αντιπαράθεση 
των μέτρων πρόληψης της καλής υγείας γενικά και του κορωνοϊού ειδικότερα. Αnimations 
και στιχάκια «χαϊκού» διαμορφώνουν κλίμα ασφάλειας για τα παιδιά. Μια αφίσα του 
Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, δοσμένη μέσα από λογισμικό παρουσίασης βοηθά στην 
επίτευξη των στόχων. Με παιγνιώδεις, διαδραστικές δραστηριότητες εμπέδωσης, 
αξιολόγησης και μεταγνώσης απ΄ όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος του Νηπιαγωγείου ολοκληρώνεται το σενάριο. Το λογισμικό παρουσίασης και 
όλα τα διαδραστικά παιχνίδια δημιουργήθηκαν από την ίδια τη νηπιαγωγό καθώς δεν 
υπήρχε ακόμη σχετικό αναρτημένο υλικό στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος του σεναρίου 
υλοποιήθηκε με την εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω των υγειονομικών συνθηκών. Παρά τη 
δυσκολία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μικρά παιδιά, ο σκοπός και οι στόχοι 
επετεύχθησαν με επιτυχία και μάλιστα με αρωγούς και κοινωνούς των μηνυμάτων μας τους 
γονείς που ενεργά συμμετείχαν καθημερινά στην ομάδα μας. 

 
 
 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Καραγκιόζης Ιωάννης, Δάσκαλος 
 
Η δραματική αύξηση του αριθμού των οχημάτων στους δρόμους, τα τελευταία χρόνια, 

μαζί με την αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού, έχουν επιβάλει μία νέα 
πραγματικότητα. Η ένταξη σε αυτό το περιβάλλον της κυκλοφορίας, απαιτεί κατάλληλη 
διαπαιδαγώγηση του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει στην ίδια του τη συνείδηση 
ορθές συμπεριφορές και γνώσεις. Πόσο μάλλον και στην εξοικείωση των μαθητών μας στο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον οδικής ασφάλειας και μετακινήσεων. Μονόδρομο για αυτή τη μορφή 
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διαπαιδαγώγησης, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, αποτελεί η ενσωμάτωσή της στο παραδοσιακό 
εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου, μέσω σχεδιασμένων δράσεων και στοχευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις στατιστικές, η χώρα μας 
παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Αυτό 
οφείλεται μεν στην επιπόλαιη και ανεύθυνη συμπεριφορά οδηγών και πεζών, που, αν 
εφάρμοζαν σωστά όσα γνωρίζουν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα σωστής 
κυκλοφοριακής παιδείας και συμπεριφοράς. Η δράση μας αυτή με τους είκοσι μαθητές της 
Τρίτης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (σχ. έτος 2017-18) έχει σκοπό 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σωστής ευρωπαϊκής κυκλοφοριακής 
συμπεριφοράς και κουλτούρας. Πιστεύω πως, μέσω των παιδαγωγικών μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν (όπως η βιωματική, ανακαλυπτική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση), οι 
αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Το σύγχρονο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία και στην 
υλοποίηση της μάθησης εν κινήσει, κινητοποιεί τους μαθητές ενισχύοντας το εσωτερικό 
κίνητρο του καθενός, ώστε να λειτουργούν ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Teachers4Europe (Τ4Ε). 
Παρουσιάστηκε με μικρό βιωματικό μέρος επί σκηνής, την Τετάρτη 16/5/2018, στο 
κατάμεστο Δημοτικό θέατρο «Αστέρια» στις Σέρρες κατά την τελετή λήξης του 
προγράμματος. 

 
 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ STE(A)M ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Κλαδά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Βρετουδάκη Ελένη, Συντονίστρια Εκπ. Έργου ΠΕ60 Med Phd, 3ης Ενότητας Ηρακλείου  
 
Τα τελευταία χρόνια η Νανοεπιστήμη και η Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) αποτελούν σημείο 

επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει την δυνατότητα εφαρμογής εννοιών που αφορούν τις “εννιά μεγάλες ιδέες” 
Νανοεπιστήμης/ Νανοτεχνολογίας, μέσω της διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας (ΔΜΑ) σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Καθώς και με ποιο τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν μέσω των 
Φυσικών Επιστημών και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές προσανατολισμένες 
στις αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI). Αρχικά παρουσιάζονται 
αποτελέσματα ερευνών της βιβλιογραφίας για τις απόψεις - γνώσεις μικρών μαθητών 
σχετικά με το μέγεθος Νανο. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εμπειρική έρευνα με δειγμα 
τους 40 μαθητές του Νηπιαγωγείου της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με τις γνώσεις 
τους πάνω στο μέγεθος Νανο. Ενώ τέλος με την βοήθεια της Νανο-διδακτικής μαθησιακής 
ακολουθίας (nΔΜΑ) προτείνουμε εκπαιδευτικές πρακτικές, προσανατολισμένες στις αρχές 
της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. 
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκσυγχρόνισαν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται προτεραιότητα στο 
σημερινό δημοτικό σχολείο. Το παραδοσιακό σχολείο βασιζόταν σε μια δασκαλο-κεντρική 
αντίληψη και ο εκπαιδευτικός κατείχε την πληροφορία και τη γνώση, την οποία μετέδιδε στο 
μαθητή. Πλέον, οι ίδιοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, ενώ ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Σημαντικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία παίζουν τα εργαλεία web 2.0, τα οποία φαίνεται να ενισχύουν τη 
μάθηση και να καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας στους μαθητές. Στην παρούσα εργασία 
επιχειρείται αρχικά μια αποσαφήνιση του όρου web 2.0, ενώ παρουσιάζεται μια διαθεματική 
εκπαιδευτική παρέμβαση (project), στην οποία αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες και πιο 
συγκεκριμένα η εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης, μέσω του εργαλείου Google 
Art and Culture. Σκοπός της παρούσας δράσης είναι να αναδείξει την εκπαιδευτική αξία των 
εργαλείων αυτών και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην εκπαιδευτική πράξη. Η δράση 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας στη Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού. Οι 
μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, ενώ αξιοποιήθηκαν τεχνικές διερεύνησης και επικοινωνίας. Ο 
συνδυασμός της αξιοποίησης της μάθησης μέσω σχεδίων εργασίας και των Νέων 
Τεχνολογιών βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις πάνω 
στην πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 
 
 

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 
 

Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Σκαράκη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60  

 
Τα ψηφιακά μέσα έχουν εισχωρήσει σημαντικά στις ζωές των ανθρώπων, ενώ η 

καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ) έχει εισαχθεί στις εκπαιδευτικές πολιτικές 
αρκετών προηγμένων χωρών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή μιας 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην εποχή του Covid-19 σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας στο εάν κατά πόσο μπορούν να διδαχθούν την εξ’ αποστάσεως 
υπολογιστική σκέψη μέσα από ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Τα μικρά παιδιά στις 
μέρες μας ζουν με την τεχνολογία και την χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Η 
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παγκόσμια τάση στην εκμάθηση ΥΣ στην εκπαίδευση αποκαλύπτει τη σημασία της 
εκπαίδευσης μαθημάτων προγραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι μία πολύ 
σημαντική ικανότητα η οποία είναι δυνατό να κατακτηθεί από τους ίδιους ακόμη και όταν 
αυτοί βρίσκονται σε μικρότερες ηλικίες. Υπάρχει ραγδαία αύξηση στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια στην εκμάθηση της υπολογιστικής σκέψης καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν 
την ανάγκη να δημιουργούν μ’ έναν πιο ευφάνταστο και συνάμα διαδραστικό τρόπο. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα ψηφιακά μέσα βοηθούν την εκπαιδευτική πράξη 
αλλά διαφαίνεται εξίσου ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία με τα παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας. Η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και 
πληροφορικής θα μπορούσε να δώσει νέες διαστάσεις και οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία. 
Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην όλη 
διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με υλικό κατάλληλα δομημένο, ώστε να 
ανταποκριθούν καλύτερα στη εκμάθηση της ΥΣ. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Λαμπίρη Μαρία, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
Λαρεντζάκη Αικατερίνη, Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας , ΑΣΠΑΙΤΕ , Παιδαγωγικό 

Τμήμα  
Λαζαράκη Φανή, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Ψυχολόγος 

 
Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης μίας 

παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, βασισμένης σε διεργασίες ομάδας ως 
εργαλείο για την Συμπερίληψη μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Απώτερος 
στόχος της παρέμβασης είναι η ανάδειξη της ανάγκης αλλαγής κουλτούρας, η αποδόμηση 
στερεοτύπων και η ενσωμάτωση συμπεριληπτικών πρακτικών και δράσεων στην καθημερινή 
παιδαγωγική πρακτική.  

Με την εισροή μαθητών με διαφορετική πολιτισμική βιογραφία η ανθρωπογεωγραφία 
των ελληνικών σχολείων τα τελευταία χρόνια αλλάζει, ενώ το νέο πολυπολιτισμικό προφίλ 
που διαμορφώνεται υποβάλλει σε έναν βαθύ μετασχηματισμό τόσο τις κοινωνίες όσο και τα 
εκπαιδευτικά συστήματα (UNESCO 2015).  

Η εκπαίδευση του 21ου αι. θέτει ως προτεραιότητα την ικανότητα καλής συμβίωσης και 
διαβίωσης με τους άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολυπολιτισμικών και γλωσσικών 
διαφορών καθώς και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας ( Ρέντζη, 2017; UNESCO, 2015) 

Προς υλοποίηση των παραπάνω αποτελούν αναγκαιότητα οι δράσεις προετοιμασίας και 
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ευαισθητοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο σε θέματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης όσο και σε θέματα διαμόρφωσης υγιών σχέσεων μέσα στην μαθητική 
κοινότητα. Δράσεις που θα υποστηρίξουν το παιδαγωγικό τους έργο και θα συμβάλλουν στην 
αποδόμηση στερεοτύπων και εν γένει δυσλειτουργικών παραδοχών.  

Η επιλογή της βιωματικής μεθόδου αναδεικνύεται ως η πλέον αποτελεσματική γιατί 
επιτρέπει τόσο την εσωτερική συνειδητοποίηση του εαυτού όσο και την εξωτερική 
συνειδητοποίηση του Άλλου, ενώ διαμορφώνει μία διαλεκτική σχέση του ατόμου με το 
περιβάλλον του, βελτιώνοντας τις σχέσεις επικοινωνίας και εμπλουτίζοντας τους τρόπους 
παρέμβασης στο περιβάλλον. 

 
 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ STEM ΚΑΙ STEAM ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, 

ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
 

Μαγαλιού Χαρίκλεια, ΠΕ70 και ΠΕ70.ΕΑΕ 
 
Η περίληψη ανήκει στην κατηγορία των διδακτικών προτάσεων με σκοπό να εισαχθεί 

στην ενταξιακή εκπαίδευση οι κοινωνικές ιστορίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας STEM και 
STEAM.  

Αναλυτικότερα, οι κοινωνικές ιστορίες χρησιμοποιούνται για την απόκτηση δεξιοτήτων 
ασφάλειας, καθημερινότητας (καθαριότητα, πόση και βρώση, συμπεριφορές,συναισθήματα, 
κ.α.) τις οποίες θα τις δώσουμε πνοή χρησιμοποιώντας κάρτες arduino, ρομποτική και 3D 
εκτύπωση, ώστε να φαίνονται ρεαλιστικές με σκοπό την κατανόησή τους από τα παιδιά με 
ΔΑΦ, ΔΕΠΥ και προβλημάτων όρασης. 

Τα διδακτικά σενάρια που θα παρουσιαστούν πρόκειται για διδακτικές προτάσεις και θα 
χρησιμοποιηθούν διδακτικές μεθόδους υλοποίησης, όπως άμεση και έμμεση διδασκαλία, 
ομαδοσυνεργατική μέσω των βημάτων διδασκαλίας Bybee (5E) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ή και γονείς.  

Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η σημαντική χρήση των κοινωνικών ιστοριών, οι 
οποίες θα είναι διαδραστικές και θα συνδυάζουν εικόνα και ήχο. Η οπτικοποιήση και ο 
συνδυασμός της καθημερινότητας και η ηχητική κάλυψη είναι κομβικοί εκπαιδευτικοί 
μέθοδοι για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, 
της διάσπασης της προσοχής και παιδιών με προβλήματα όρασης. 

Η εισήγηση περιλαμβάνει την εισαγωγή και το θεωρητικό πλαίσιο με ερευνητική και 
βιβλιογραφική ανασκόπηση ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα διδακτικές 
προτάσεις με τη μορφή σεναρίων.  

 Η συμβολή της εισήγησης είναι σημαντική διότι συνδυάζει τις κοινωνικές ιστορίες με τις 
νέες τεχνολογίες το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία και είναι μια πρωτότυπη 
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εκπαιδευτική ιδέα που μπορεί να δώσει την αφορμή για την εκπόνηση νέων ερευνών για τη 
χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας της ήδη 
υπάρχουσες εκπαιδευτικές νόρμες με την τεχνολογία. 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Μαρκουίζου Μαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Φοιτήτρια στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας 
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του ΠΑ.Δ.Α. 

Βέλλα Κυριακή-Ιωάννα, Φοιτήτρια στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία του ΠΑ.Δ.Α.  

 
Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα 

σχέσεων, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ της Οικογένειας των 
παιδιών που φοιτούν σε έναν Παιδικό Σταθμό και των Παιδαγωγών που εργάζονται στον 
Σταθμό. Πραγματοποιήσαμε έρευνα σε παιδικούς σταθμούς στον Νομό Αττικής προκειμένου 
να καταδείξουμε:  

• τις πρακτικές λύσεις που θα βοηθήσουν στη συνεργασία και επικοινωνία του Παιδικού 
Σταθμού με την οικογένεια. 

• τη θεωρία των πέντε (05) μοντέλων, που θα συμβάλουν στη συμμετοχή και εμπλοκή των 
Γονέων στα ζητήματα συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των μελών ενός Παιδικού 
Σταθμού. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν το Βιοσυστημικό μοντέλο, το μοντέλο των 
επικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, το μοντέλο των σχέσεων σχολείου – οικογένειας των 
Ryan & Adams, το μοντέλο της Συνεκπαίδευσης και τέλος το μοντέλο της Γονεϊκής Εμπλοκής 
των Hoover-Demdey & Sandler. 

• τη συμβολή Καινοτόμων Προγραμμάτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής, 
Πολιτιστικών), που εκπονούνται σε όλες τις δομές Εκπαίδευσης για την ανάδειξη της 
συνεργασίας, του εθελοντισμού, της επικοινωνίας και της βελτίωσης των σχέσεων των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

• την πραγματοποίηση της Ημέρας Εθελοντισμού για τον Παιδικό Σταθμό και την 
ανιδιοτελή συνεισφορά των Γονέων σε συγκεκριμένη εθελοντική δράση αναλαμβάνοντας 
ένα ρόλο και επενδύοντας σε αυτόν για την ανάπτυξη του γονεϊκού ρόλου και τη γόνιμη 
αλληλεπίδραση όλων των φορέων που συνδέουν την παιδαγωγική διαδικασία. Η έρευνα η 
οποία είναι σε εξέλιξη προσπαθεί να συγκεράσει τη θεωρία για τη συνεργασία οικογένειας 
και παιδικού σταθμού με καινοτόμες εφαρμογές εν μέσω πανδημίας. Τα πορίσματα των 
πιλοτικών αυτών προγραμμάτων θα ανακοινωθούν στο συνέδριο. 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

260 
 

E-ΘΕΑΤΡΟ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Μπεικάκη Κασσάνδρα, Φιλόλογος 
Μανιουδάκη Μαρία, Φιλόλογος  

 
Ο Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του Πειραματικού Λυκείου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί στο σχολείο εδώ και δέκα χρόνια. Εξαιτίας των ειδικών 
συνθηκών την φετινή σχολική χρονιά, προσαρμόστηκε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα 
μέσα που αξιοποιήσαμε μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τις τεχνικές μας και να ανακαλύψουμε 
τεχνολογικά εργαλεία ώστε η διάδραση των συμμετεχόντων να διατηρηθεί, αλλά και να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν επιχειρήσαμε τόσο να κάνουμε θέατρο με την κλασική 
έννοια του όρου, όσο να αξιοποιήσουμε τις θεατρικές τεχνικές για την οικοδόμηση 
δεξιοτήτων χρήσιμων για τη ζωή των μαθητών, μέσα αλλά και έξω από το σχολείο. Στις 
συναντήσεις μας διατηρήσαμε τη δομή του θεατρικού παιχνιδιού, όσο αυτό ήταν δυνατόν 
στις καινούριες συνθήκες. Θελήσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στην ομάδα να δουλέψει 
πάνω σε επιμέρους στοιχεία – ψηφίδες της συνολικής θεατρικής δραστηριότητας, τα οποία 
μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Για να οικοδομήσουν νέες δεξιότητες οι μαθητές μέσα 
από την εμπειρία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, κρίθηκε απαραίτητη η χρήση των ΤΠΕ. 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αξιοποιήσαμε την ολιστική διάσταση της αισθητικής εμπειρίας και 
την τέχνη ως εργαλείο βιωματικής μάθησης. Με την προσέγγιση αυτή οι μαθητές παρήγαγαν 
προφορικά, γραπτά και πολυτροπικά κείμενα, που είχαν την δύναμη του βιωματικού λόγου. 
Συμμετείχαν σε μια σειρά ρόλων, σε συνθήκες επικοινωνίας που συνέβαλαν στην 
συναισθηματική τους ανάπτυξη. Επιμείναμε στη δημιουργική έκφραση των μαθητών 
συνδυάζοντας εκτός από το λόγο και άλλα μέσα. Εκτός από το θέατρο, ασχολήθηκαν και με 
άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως τον χορό, τη μουσική και τα εικαστικά. Έτσι 
προωθήθηκε και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η δημιουργική ενασχόληση τους με τις 
τέχνες γενικότερα. Η αφύπνιση της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους έγινε η βάση 
μιας αποδοτικής παιδαγωγικής στρατηγικής, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που 
βιώσαμε. Επομένως, η εισήγηση αυτή αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση προσέγγισης της 
καλλιτεχνικής αγωγής στο σχολείο. 

 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ (COVID-19):  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Διευθύντρια 4ου Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου Δάφνης 
 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τις αξίες του 

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της ενσυναίσθησης, 
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της αποδοχής της διαφορετικότητας που συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενεργού και 
συμμετοχικού πολίτη και τον καιρό της Καραντίνας (lockdown) λόγω της Πανδημίας του 
Κορωνοϊού, COVID-19. 

Ειδικότερα η παρουσίασή μου στοχεύει να καταδείξει: 
• τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών στο Δημοτικό Σχολείο 

βοηθούν στη διαμόρφωση των αξιών αυτών και τη σωστή διαχείρισή τους 
• την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών απέναντι στο διαφορετικό 
• τη συμβολή των διαφόρων Προγραμμάτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής και 

Πολιτιστικών), που εκπονούνται στα σχολεία για την ανάδειξη των παραπάνω αξιών και την 
περίοδο της Καραντίνας λόγω της Πανδημίας του COVID-19  

• τη συνεισφορά του Εθελοντισμού στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών που θα 
συνεισφέρουν εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπό τους ακόμα και την περίοδο 
της Καραντίνας λόγω της Πανδημίας του COVID-19 

• τις Δράσεις του Σχολείου μας κατά την 1η και 2η Περίοδο του lockdown, Καραντίνας 
• τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (Εκπαιδευτικών, Γονέων) στην εκπαίδευση των 

παιδιών είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με στόχο την ανάδειξη των αυριανών ενεργών 
πολιτών. 

 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Σηφάκη Αμαλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ έχουν αποδείξει την εκπαιδευτική τους αξία τόσο 

στο Δημοτικό Σχολείο όσο και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πόσο όμως 
μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο; Τι οφέλη θα 
αποκομίσουν τα νήπια αν το σχολείο τους συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα; 

Το 60ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου έχει ολοκληρώσει δύο προγράμματα Erasmus+ και 
βρίσκεται στο τρίτο. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει ένα από τα 
προγράμματα Erasmus+ στο οποίο έχουμε πάρει μέρος : τους στόχους, τις δραστηριότητες, 
τα παραδοτέα, τη διάχυση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Κυρίως όμως να 
παρουσιάσει τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στο νηπιαγωγείο, στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό και στα νήπια. Επίσης, θα δούμε πόσο επηρεάζει τους γονείς και τις καθημερινές 
συνήθειες μιας οικογένειας. 

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τέτοια καινοτόμα προγράμματα προσδίνουν μια ευρωπαϊκή 
διάσταση στην εκπαίδευση, βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους εταίρους, ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών 
βγάζοντας τα από το μικρόκοσμο τους και βελτιώνουν τη σχέση σχολείου- γονέων μέσα από 
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τη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων. Μπορούν ακόμα να αλλάξουν την καθημερινότητα 
μιας οικογένειας και να προβάλλουν την εικόνα ενός σχολείου ανοιχτού τόσο στην κοινωνία 
όσο και στον κόσμο. 

 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
 
Φιολιτάκη Μαρία, Δρ. Φιλοσοφίας, Φιλόλογος 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου/Προτύπου 

Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
Χουρσάν Χρυσή, Φιλόλογος 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου  

 
Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα πορίσματα που προέκυψαν από την 

εκπόνηση Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο «Αισθανόμαστε, Δημιουργούμε, 
Εκφραζόμαστε», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-20, στο 11ο 
Γυμνάσιο Ηρακλείου με τη συμμετοχή 16 μαθητών. 

Αρχικά, θα γίνει σύντομη αναφορά: 
α)στους αρχικούς στόχους που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εντάχθηκε στη 

θεματική «Αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης- Φιλαναγνωσία- Δημιουργική Γραφή»,  
β) και στη μεθοδολογία που επιλέχθηκε κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης του 

προγράμματος. 
Στη συνέχεια, θα δοθεί έμφαση σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις. Η πρώτη έχει να 

κάνει με τις δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος οι μαθητές, εκφράζοντας τις σκέψεις 
τους δημιουργικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Η δεύτερη με τη ριζική 
αλλαγή μεθοδολογίας εξαιτίας των συνθηκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 
αξιοποίησης ψηφιακών περιβαλλόντων, καταστάσεις πρωτόγνωρες για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν τα παραγόμενα αποτελέσματα, ώστε να καταδειχθούν η 
διεπιστημονικότητα και ο δημιουργικός διάλογος μεταξύ διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων (νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, πληροφορική, εικαστικά).  

Όλες οι παραπάνω παράμετροι θεωρούμε ότι κατέστησαν το εγχείρημα πρωτότυπο και 
ιδιαίτερα απαιτητικό. Ωστόσο, η ανταπόκριση και η αδιάκοπη συμμετοχή των μαθητών 
απέδειξαν την έντονη επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες και, 
συνακόλουθα, την αναγκαιότητα ευρύτερης υλοποίησης παρόμοιων δράσεων, που θα 
πρέπει να ενταχθούν στα Προγράμματα Σπουδών. 

Στην εισήγηση θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό αλλά και αποσπάσματα από τις 
εργασίες των μαθητών. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

 
Κοβάνη Κωνσταντίνα, Παιδαγωγός 

Κότουγλου Ζαχαρούλα, Παιδαγωγός  
Λιώση Λεμονιά, Νοσηλευτρια 

 
Στην παρούσα εργασία,προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης, μέσα από το πλαίσιο 

συνεργασίας Παιδικού σταθμού- οικογένειας,για την επίλυση των συμπεριφορικών 
προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μικροί μαθητές μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της 
πανδημίας.Αναζητείται η γενεσιουργός αιτία που πιθανόν να προκαλεί το πρόβλημα της 
δυσχερούς επικοινωνίας μεταξύ τους, όπως τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα,οι δυσκολίες στην γλώσσα ή δύσκολη μετάβαση μεταξύ περιβαλλόντων. 
Τίθεται επί τάπητος ένα σχέδιο δράσης από τους παιδαγωγούς, για τον τρόπο προσέγγισης 
και ενημέρωσης των οικογενειών,με το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τα 
υπόλοιπα μοντέλα όπως το βίο-οικοσυστημικο (Bronfenbrenner) ή των επικαλυπτόμενων 
σφαιρών (Epstein) για την οργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων. Παρουσιάζονται 
στρατηγικές,σε συντονισμένες προσπάθειες με τους γονείς, έχοντας επίκεντρο πάντα τα 
παιδιά και σεβόμενοι τις αντιλήψεις , πεποιθήσεις και αξίες τους. Η/Ο παιδαγωγός, μέσα από 
την συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών, την καταγραφή και την 
συλλογή των πληροφοριών, σχηματίζει μία ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από την μεταξύ τους 
αντιπαράθεση, δίνοντας έμφαση στα κοινά τους ενδιαφέροντα και χρησιμοποιώντας τα για 
την γεφύρωση των σχέσεων ως τρόπο προσέγγισης. Σημαντικό ρόλο έχει η επαφή των 
οικογενειών, παιδαγωγών και παιδιών ώστε να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκαν πιλοτικά καινοτόμες δράσεις των οποίων τα 
αποτελέσματα είναι υπό επεξεργασία και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο προκειμένου να 
προωθηθεί η συνεργασία και η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας. Παρουσιάζεται επίσης ως 
εναλλακτικός/ συμπληρωματικός τρόπος ,η εξ αποστάσεως προσέγγιση μέσω ψηφιακού 
υλικού και εφαρμογών εν καιρώ καραντίνας, προωθώντας την άμεση διαδραστικότητα 
(padlet) μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης και επανασχεδιασμού του σχεδίου δράσεως, 
επιτυγχάνοντας έτσι την ανταπόκριση όλων των μερών, με τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. 

 
 

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Κρητικού Μαρία, Καθηγήτρια Φ.Α 

 
Σκοπός της εργασίας είναι αφενός να μελετήσει το σώμα διαμέσου της σωματοποίησης 

και της ενσώματης (embodiment) εμπειρίας, από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες τάσεις 
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της αισθητικής αποτίμησης και αφετέρου, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το 
αισθητικό σώμα συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την εξέταση εννοιών όπως 
η μάθηση και η γνώση του σώματος, η αισθητική εμπειρία μέσω των αισθήσεων και 
συναισθημάτων, οι κιναισθητικές πρακτικές και η αισθητική εκπαίδευση μέσω της τέχνης, 
προέκυψαν ερωτήματα όπως: 

1. κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει η γενική παιδεία ένα καθολικό μορφωτικό-
πολιτιστικό σύστημα; H τέχνη μπορεί να αποτελέσει το όχημα δια μέσου του οποίου θα 
πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε ένα ανώτερο σύστημα εμπειριών, που από τη μια θα 
παροτρύνει τα παιδιά και τους νέους να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να πειραματιστούν 
και να φανταστούν μέσω των δικών τους συσχετισμών και συναισθημάτων με στόχο την 
κριτική δημιουργική σκέψη και από την άλλη να χρησιμοποιούν το σώμα τους ώστε να 
διαμορφώσουν το δικό τους σύστημα αξιών; 

2. αν πράγματι αυτό είναι εφικτό, με ποιόν τρόπο μπορεί να έχει εφαρμογή στην παιδική 
ηλικία; 

3. πώς η σχετική αισθητική προετοιμασία που επιτεύχθηκε κατά την τρυφερή ηλικία των 
παιδιών, θα παραμείνει ενδιαφέρουσα και ενεργή στις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες; 

4. με ποιον τρόπο μπορεί να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία; 
Από εξέταση της βιβλιογραφίας θεωρητικά αλλά και αναζήτηση των υπάρχουσων 

εκπαιδευτικών μεθόδων («Δημιουργική και Κριτική Μάθηση μέσα από την Αισθητική 
Εμπειρία» του Αλέξη Κόκκου, το «Project Zero», του Πανεπιστημίου Harvard κ.α), φαίνεται 
ότι το σώμα ήταν και παραμένει καταλυτικό συστατικό της δημιουργικής εκπαίδευσης, αφού 
τα παιδιά από πολύ νωρίς μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον με αισθητικούς 
τρόπους, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και χρησιμοποιώντας μια κριτική σκέψη 
ανώτερου ποιοτικά επιπέδου. Το σώμα δε δέχεται παθητικά τη νέα γνώση, αλλά συμμετέχει 
ενεργά, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολόπλευρης προσωπικότητας και ενός 
εύρωστου σωματικά και ψυχικά ενεργού πολίτη. 
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4.8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ΄΄ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Βογιατζή Ειρήνη, Φιλόλογος 

Χαλκεύς Αντώνιος, Μαθηματικός  
Πολάκη Μαρία, Φιλόλογος 

 
Η πολιτιστική πολυμορφία, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις στη σχέση αειφορίας και πολιτισμού, αναγνωρίζεται ως βασική 
παράμετρος στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις κοινωνίες. Η ανταλλαγή 
της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης λειτουργεί ως μέσο για την κατανόηση των 
προκλήσεων του 21ου αιώνα και συνακόλουθα την καλλιέργεια των δεξιοτήτων μας να 
ανταποκριθούμε σ’ αυτές. Από τις σημαντικότερες προκλήσεις η έννοια της δημοκρατικής 
πολιτειότητας και ο ρόλος της εκπαίδευσης σ’ αυτήν. Αξιοποιήσιμα στοιχεία στην 
καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη με δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις αποτελούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών αλλά και 
οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Ο διαπολιτισμικός διάλογος που αναπτύσσεται προωθεί το 
αίσθημα του ανήκειν και της συνεργασίας και συνιστά άσκηση δημοκρατίας.  

Το πρόγραμμα «Οι πολλαπλές μας ταυτότητες» που υλοποιείται στο Πειραματικό Λύκειο 
Πανεπιστημίου Κρήτης-Ρεθύμνο και στην παρουσίαση του οποίου στοχεύει η παρούσα 
εργασία, προσπαθεί να ανοίξει ένα τέτοιο διάλογο μέσα σε μια τάξη με πολιτιστικές, 
κοινωνικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Υιοθετεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. Η φιλοσοφία του 
εστιάζεται στην οπτική ότι η δημοκρατία είναι στάση ζωής που μαθαίνεται μέσα από την 
πράξη, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε βιωματικές, συνεργατικές και διαθεματικές δράσεις. 
Αποσκοπεί μ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και στην οικοδόμηση μιας 
κουλτούρας αποδοχής, εμπιστοσύνης, σεβασμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης που θα 
επηρεάσουν θετικά και τη μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ τούτου η πολιτιστική πρόκληση 
αποτελεί ευκαιρία διαμόρφωσης της δημοκρατικής ταυτότητας των μαθητών και 
μελλοντικών πολιτών. 
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Βουδρισλής Νικόλαος, Δάσκαλος, Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ 
Βουδρισλή Ναταλία, Απόφοιτη Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.  

 
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη αποτελεί 

σήμερα έναν από τους στρατηγικούς τομείς του προγράμματος Εκπαίδευσης της UNESCO και 
στοχεύει να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες για την προαγωγή της αειφόρου 
ανάπτυξης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της ειρήνης, της 
Παγκόσμιας Ιδιότητας του Πολίτη και της εκτίμησης της πολιτιστικής πολυμορφίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή η γεωγραφική εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό 
ρόλο καθώς εξετάζει τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και τα ζητήματα που 
αφορούν την παγκοσμιοποίηση και την αειφορία, δίνοντας έμφαση στη δράση και στη 
συμμετοχή. Βοηθάει με τον τρόπο αυτό τους μελλοντικούς πολίτες να κατανοήσουν και να 
εκτιμήσουν πώς σχηματίζονται οι τόποι και πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το 
περιβάλλον, καθώς και τις συνέπειες που προκύπτουν από τις καθημερινές χωρικές μας 
αποφάσεις. 

Η Γεωγραφική Εκπαίδευση έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας 
ολιστικής κατανόησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς προσεγγίζει με 
τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της, τις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Αυτή η 
«διαθεματικότητα» και η «διεπιστημονικότητα» της γεωγραφίας αποτελεί ένα σημαντικό 
μέσο για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των στόχων της αειφορίας και τι μπορεί (και 
πρέπει) να γίνει για να επιτύχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.  

Η επίτευξη των στόχων της αειφορίας απαιτεί επίσης γεωγραφικές ικανότητες όπως 
γνώση και κατανόηση των κυριότερων φυσικών συστημάτων της Γης (μορφολογία εδαφών, 
υδάτινα συστήματα, κλίμα, βλάστηση) και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικοσυστημάτων 
και των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων (γεωργία, οικισμοί, μεταφορές, βιομηχανία, 
εμπόριο, ενέργεια, πληθυσμός κλπ.). Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι 
εγγενώς χωρικά και η χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών (ιδίως τηλεπισκόπησης και GIS) 
εμπλουτίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Συνεπώς, στις σημερινές αλληλεξαρτώμενες και διασυνδεδεμένες κοινωνίες, η 
Γεωγραφική Εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει δεξιότητες και έννοιες για την καλύτερη 
κατανόηση της ύπαρξής μας, των σχέσεών μας με άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον. 
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ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ 
ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Υποψήφιος Μεταδιδάκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Ο ενεργειακός γραμματισμός των μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου αποτελεί 

σημαντικό στόχο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
αειφορία. Ο/η ενεργειακά εγγράμματος/η μαθητής/τρια, ο οποίος/α είναι και 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος/η, διαθέτει κριτική σκέψη και στοχεύει στην άρση του 
περιβαλλοντικού αδιεξόδου, αποτελεί στόχο ιδεατού πολίτη του μέλλοντος. Αυτή η 
προοπτική διαμόρφωσης, μόνον διαμέσου της εκπαίδευσης μπορεί να να υλοποιηθεί και να 
επιτευχθεί, όταν σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ή διδακτικά 
σενάρια, τα οποία εκμεταλλεύονται τη δυναμική των ΤΠΕ, οι οποίες κυριαρχούν και τείνουν 
να αποτελούν συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας τα 
τελευταία έτη. Η ιστοεξερεύνηση, ως σενάριο κατευθυνόμενης διερεύνησης βασίζεται στην 
ταχύτητα, τη δημοφιλία, την ευχρηστία των νέων τεχνολογιών και την εξοικείωση των 
σημερινών μαθητών/τριών στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην παρούσα 
διδακτική πρόταση υλοποιούνται διαθεματικές προσεγγίσεις ενός διδακτικού διερευνητικού 
σεναρίου ιστοεξερεύνησης, κατά την οποία τα παιδιά αναζητούν και διερευνούν, συγκρίνουν 
και καταγράφουν, αναλύουν και συνθέτουν, παράγουν το τελικό διδακτικό προϊόν, 
ανάγοντάς το σε κοινό τους κτήμα. Ως αφορμή χρησιμοποιείται το ποδήλατο, ένα πολύ 
προσφιλές για τα παιδιά μεταφορικό μέσον, το οποίο αποτελεί σημαντικό και προτεινόμενο 
μέσον μετακινήσεων, φιλικό προς το περιβάλλον, στην σύγχρονη κοινωνία της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των σύγχρονων περιβαλλοντικών ανθρωπογενών προβλημάτων. Με την 
υλοποίηση αυτού του ιστοεξερευνητικού σεναρίου, εξυπηρετούνται οι κύριοι στόχοι του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και ταυτόχρονα προάγεται όλο το φάσμα των 
γραμματισμών στη σχολική εκπαίδευση. Το ποδήλατο είναι μέσο τεχνολογίας και 
ευχάριστων δραστηριοτήτων στις οποίες ήδη επιδίδονται οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες. 
Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό μέσον ενίσχυσης του ενεργειακού γραμματισμού των παιδιών 
υπέρ της λιτής ενεργειακά συμπεριφοράς, υπό την έννοια της εξοικονόμησης, της 
ορθολογικής χρήσης ή μη χρήσης ενέργειας και πόρων, κυρίως ορυκτών καυσίμων. Με την 
υλοποίηση του προτεινόμενου σεναρίου, ακόμη, προκύπτει σημαντικό παιδαγωγικό κέρδος, 
ενώ ενισχύεται ο ενεργειακός και κυκλοφοριακός γραμματισμός των παιδιών συνδυαστικά, 
με τρόπο αβίαστο και παιγνιώδη. 
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4.9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ , ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός 
 
Το πεδίο της Συμβουλευτικής έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έρευνας 

παγκοσμίως. Η δυναμική της είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί πόλο έλξης ερευνητών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι η 
πολύπλευρη προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών 
αναφορικά με το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών. Δύο από τους στόχους της 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι η βελτίωση της αυτογνωσίας και η καλλιέργεια 
ικανοτήτων στη λήψη αποφάσεων. Για την επίτευξη, όμως, αυτών των στόχων αδήριτη είναι 
η ανάγκη συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα.  

Βασικός στόχος της παρούσης εισήγησης είναι να αναδείξει τον ρόλο της Συμβουλευτικής 
διαδικασίας στην ανάπτυξη αυτογνωσίας και τη λήψη αποφάσεων. Και αυτό γιατί η 
ανάπτυξη αυτογνωσίας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για το άτομο, καθώς το βοηθά να 
ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως γνώσεις, δεξιότητες και χαρίσματα που 
διαθέτει και να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Εξίσου σημαντική είναι η λήψη 
αποφάσεων για το άτομο, καθώς καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του καλείται να παίρνει 
αποφάσεις που άλλοτε είναι καθοριστικές και άλλοτε όχι για την ζωή του. Έτσι, ωφέλιμο 
θεωρείται να έχει εκπαιδευτεί το άτομο και να λαμβάνει αποφάσεις που ταιριάζουν στην 
προσωπικότητα του και αποδεικνύονται ωφέλιμες για το ίδιο. 

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 
Αθανασίου Ελένη, Phd, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δρόσος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Συμβουλευτικής/Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 
Η εργασία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία και 

στην ποιότητα ζωής τους. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση ανεξάρτητης 
και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παρά ταύτα ο δείκτης απασχόλησης για ΑμεΑ είναι εξαιρετικά 
χαμηλότερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού και οι προοπτικές είναι περιορισμένες 
καθώς το θεσμικό περιβάλλον δεν είναι φιλικό προς την επαγγελματική ένταξη. Αντίθετα με 
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παλαιότερες θεωρήσεις της αναπηρίας που έδιναν έμφαση σε αδυναμίες και 
συνεπακόλουθα στην «επιδιόρθωσή» τους, ο αυτοπροσδιορισμός και η κοινωνική 
συμπερίληψη στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης θετικών χαρακτηριστικών και 
ικανοτήτων. Δίνεται λοιπόν έμφαση στις δυνάμεις και επιδιώκεται η υποστήριξη πλήρους 
συμμετοχής στους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας.  

Ο αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται σε δεξιότητες, γνώσεις και προσωπικά χαρακτηριστικά 
που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να έχει τον έλεγχο επιλογών που καθορίζουν τη ζωή 
του. Η ψυχική ανθεκτικότητα νοείται ως η ικανότητα να ανταπεξέρχεται κανείς στις 
αντιξοότητες και να επανακάμπτει. Να είναι δηλαδή σε θέση να ενεργοποιεί δυνατά σημεία, 
να προσαρμόζεται στις αλλαγές και να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη βοήθεια. Τα ΑμεΑ 
χρειάζονται υποστήριξη ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και να 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Σε καιρό όπου η εργασία είναι αβέβαιη 
και η ανεργία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, συνθήκες που πιθανόν θα οξυνθούν λόγω της 
πανδημίας, η συνεισφορά του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού στην 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας και αυτοπροσδιορισμού είναι καίρια. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
περισσότεροι νέοι με αναπηρία έχουν περιορισμένη συναναστροφή με άτομα του γενικού 
πληθυσμού γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων λήψης 
απόφασης και επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, έχουν περιορισμένη έκθεση σε πρότυπα 
εργασίας και λιγότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για δραστηριότητες επαγγελματικής 
διερεύνησης.  

Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην ψυχική ανθεκτικότητα και τον 
αυτοπροσδιορισμό και θα διερευνήσει την ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα γίνει περιγραφή μοντέλων 
επαγγελματικής ανάπτυξης, συμβουλευτικής και επαγγελματικής ένταξης που έχουν 
δημιουργηθεί και αξιοποιηθεί με ΑμεΑ. 

 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 

Κολυβά Γεωργία-Μαρία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Στην παρούσα εργασία, στόχος είναι η παροχή κατάλληλης και στοχευμένης 

πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε άτομα που, λόγω των κοινωνικών κρίσεων και 
αλλαγών στις μέρες μας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ζήτημα εύρεσης εργασίας. Οι ομάδες 
πληθυσμού που προβληματίζονται, κυρίως, για το πώς θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας 
είναι οι άνεργοι, λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας, οι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι 
φοιτητές, επειδή συνήθως έχουν έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας. Γίνεται, πολύ συχνά, 
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λόγος για την δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό των φοιτητών αλλά και εργαζομένων, 
καθώς η προϋπηρεσία είναι πλέον απαραίτητη για να προσληφθείς σε μια θέση εργασίας. 
Υπάρχουν πολλά προγράμματα που ενισχύουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
δυνατότητες ανέργων και φοιτητών, ακόμα και χωρίς κόστος. Όσον αφορά το 
πολυσυζητημένο θέμα της επαγγελματικής εμπειρίας, γίνεται επίσης αναφορά στις 
ευκαιρίες, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Η αγορά εργασίας, σήμερα, δίνει 
έμφαση στις προσωπικές δεξιότητες (soft skills) των εργαζομένων και στην μοναδικότητά 
τους. Πολλοί άνθρωποι, λόγω έλλειψης γνώσεων, ξοδεύουν λεφτά σε σεμινάρια που δεν 
έχουν τα σωστά κριτήρια για μοριοδότηση, με αποτέλεσμα να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο 
αλλά και χρήμα. Αναλύονται, επίσης, διάφορες ευκαιρίες και δραστηριότητες που μπορούν 
να εκμεταλλευτούν άνεργοι και φοιτητές, μέσα από προγράμματα, το πανεπιστήμιο ή 
άλλους φορείς. Οι δραστηριότητες που έχουμε κάνει και μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε, 
πρέπει να αναφερθούν στο βιογραφικό μας, καθώς και άλλα ενδιαφέροντά μας. Η σύνταξη 
βιογραφικού για άτομα χωρίς προϋπηρεσία, θέλει προσοχή, γι’ αυτό δίνονται οδηγίες και 
συμβουλές. Τέλος, άνεργοι και φοιτητές, πρέπει να γνωρίζουν ότι με μια σωστή καθοδήγηση 
επιλογής μεταπτυχιακού σε άλλο αντικείμενο, αποκτούν την δυνατότητα αλλαγής καριέρας. 
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4.10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ COVID-19.Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. 

 
Αγγελάκη Ρόζη, Ιστορικός, ΣΕΠ ΕΑΠ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

 
Οι πολυπολιτισμικές και οικονομικά ενοποιημένες, πλέον, κοινωνίες καλούνται να 

εκσυγχρονίζονται αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, ενώ τα μέλη της καλούνται να κινούνται 
αποτελεσματικά σε ψηφιακά περιβάλλοντα, στο χώρο μιας ψηφιακής, πια, 
πραγματικότητας. Ειδικά στον κλάδο της Εκπαίδευσης, η πανδημία λειτούργησε σε 
παγκόσμιο επίπεδο σαν επιταχυντής ως προς την προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στον 
τομέα αυτό στα δεδομένα που δημιουργεί τα τελευταία 70 χρόνια η εξέλιξη της Τεχνολογίας. 
Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο, η αναδιαμόρφωση της κοινωνίας και η μετάβασή της από το 
στάδιο της ενσωμάτωσης της πληροφορίας, όπου γίνεται κατανοητή η Αλληλεπίδραση 
Μυαλού-Μηχανής, σε αυτό της μετουσίωσης της γνώσης, με σκοπό την τελική μετάλλαξή της 
σε κοινωνία της δημιουργίας, διαπιστώνεται πως ήταν περισσότερο εύκολη στη θεωρία παρά 
στην πράξη και πως, μάλλον, μας προλαβαίνει η μετάλλαξη του ιού, ο οποίος προστέθηκε 
στη σημερινή δυστοπία. Το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, 
το αποκαλούμενο «Emergency Remote Teaching», η δημιουργία κοινωνικών ιστών για 
καινοτόμες δράσεις ή ο σχηματισμός ψηφιακών κοινοτήτων δεν επαρκούν για την 
επιτυχημένη ένταξη του ολιστικού μοντέλου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, αφού αναδύονται 
και ζητήματα που αφορούν, εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους, και 
τους γονείς των τελευταίων, πολλοί εκ των οποίων χρειάστηκε να εγγραμματιστούν ψηφιακά 
με υπεύθυνο τρόπο για πρώτη φορά στη ζωή τους. Επιπλέον, θέματα σχετικά με τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό σχολικών μονάδων και νοικοκυριών, τα προσωπικά δεδομένα, τον 
Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette) και τον Οδηγό πνευματικής 
ιδιοκτησίας για δασκάλους του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καθώς επίσης το 
Ελεύθερο Λογισμικό συνεχίζουν να απασχολούν, προκαλώντας διχογνωμίες. Πέρα από τον 
σχολιασμό των παραπάνω, θα υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών 
στη μαθησιακή διαδικασία και η ανάγκη για συνεχή τους κατάρτιση αναφορικά με τις Νέες 
Τεχνολογίες, που δεν οικοδομούν έτσι απλά τη γνώση, αλλά μπορούν να αποτελέσουν 
δυνατό επαγγελματικό εργαλείο διδασκαλίας στα χέρια τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη, 
μετανωτερική κοινωνία της οποίας αποτελούν μέλη. 
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ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ  
ΑΠΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
Αφεντουλίδου Άννα, Υποψήφια διδάκτορας 

Κοντομίχης-Αφεντουλίδης Οδυσσέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής  
 
Σκοπός είναι να αναδειχθούν πρόσφοροι τρόποι αλλά και οι δυσκολίες ανασχεδιασμού 

ενός επιμορφωτικού προγράμματος από δια ζώσης ομαδοσυνεργατικού πλαισίου σε εξ 
αποστάσεως. Γίνεται σύγκριση του ίδιου επιμορφωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος και 
στις δύο εφαρμογές. Περιγράφεται ο τρόπος αναδιαμόρφωσης του υλικού, οι αλλαγές στον 
βηματισμό και τη διαδικασία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Εντοπίζονται τα 
σημεία που πρέπει να προσεχθούν στον ανασχεδιασμό των επιμορφωτικών συναντήσεων. 
Συνυπολογίζονται οι αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως κριτήριο 
παραμετροποίησης του επιμορφωτικού υλικού. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που παίζουν 
σημαντικό ρόλο και πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η χρονική διάρκεια, ο αριθμός των 
επιμορφούμενων, ο χρόνος προετοιμασίας του επιμορφωτικού υλικού, ο αριθμός, η 
ταυτότητα και η εμπειρία των επιμορφωτών/τριών, γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης 
στάσεων και αντιδράσεων επιμορφωτών/τριών και επιμορφούμενων, καθώς και αλλαγών 
και ανατοποθετήσεων στις αντιλήψεις, τα αντανακλαστικά και τη νοοτροπία. Τα 
επιμορφωτικά εργαλεία οφείλουν να γίνουν άυλα: παραδείγματα εφαρμογής από εργαστήρι 
Δημιουργικής Γραφής. Σχετικά με το τελικό επιμορφωτικό υλικό υπογραμμίζονται αυτά που 
θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσεχθούν, όπως ο τρόπος μετατροπής από την έντυπη μορφή 
στην ψηφιακή, π.χ. «ανοιχτά» και επεξεργάσιμα αρχεία, ώστε να μπορούν να 
συμπληρώνονται on-line, πρόβλεψη ενός χώρου με «φιλική» προσβασιμότητα, ώστε να 
μπορούν οι επιμορφούμενοι/ες να ανατρέξουν εύκολα (αποθετήριο αρχείων μελέτης) αλλά 
και να μπορούν να αναρτήσουν εργασίες και να λάβουν ανατροφοδότηση (αποθετήριο 
εργασιών), να έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση των επί μέρους ψηφιακών χώρων, έτσι ώστε 
να διατηρηθεί ο ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας, να υπάρχει πρόβλεψη χώρου ασύγχρονης 
επικοινωνίας π.χ. ένα wiki ή forum κ.λπ. Στη συζήτηση σε σχέση με τη διατήρηση του 
«βιωματικού χαρακτήρα» σε μία εξ αποστάσεως επιμόρφωση: με έναν τρόπο που μπορεί να 
μη διαθέτει τη φυσική παρουσία αλλά δεν παύει να έχει τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά 
του βιώματος και μάλιστα με υπογραμμισμένο τον ιδιαίτερο, προσωπικό, για τον κάθε έναν 
και για την κάθε μία χωριστά, χαρακτήρα. 
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ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Γούλα Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  
 
Οι εξελίξεις στους τομείς της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

ερευνητικά δεδομένα και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα οδήγησε στην αυξανόμενη τάση 
προς την ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η ανοικτότητα δεν αφορά μόνο 
στην πρόσβαση, αλλά και στη δυνατότητα τροποποίησης των εκπαιδευτικών υλικών, 
πληροφοριών και δικτύων, με τη χρήση κατάλληλων ανοικτών αδειών, ώστε η εκπαίδευση 
να μπορεί να εξατομικευτεί ή να διαμορφωθεί εκ νέου για μεγαλύτερο και διαφορετικό 
κοινό. Η ανοικτή πρόσβαση οδηγεί στην καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, στη συνεργατικότητα, καθώς και στον εκδημοκρατισμό της γνώσης 
αποτελώντας κρίσιμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Οι υποστηρικτές της ανοικτής εκπαίδευσης θεωρούν ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες και πόρους χωρίς εμπόδια, όπως το υψηλό 
χρηματικό κόστος. Η ανοικτή εκπαίδευση έχει συγκεντρώσει, τα τελευταία έτη το ενδιαφέρον 
της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως λόγω των σημαντικών πρωτοβουλιών 
για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) καθώς και για τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά 
Μαθήματα (ΜΑΔΜ), αποτελώντας ευκαιρία και ταυτόχρονα πρόκληση για τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Αυξημένες απαιτήσεις, όπως, η χρηματοδότηση της έρευνας, η ανάγκη 
λογοδοσίας και η αυξημένη προσδοκία των σπουδαστών για ανταγωνιστικές σπουδές 
καλούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να γίνουν περισσότερο παραγωγικά, προωθώντας τη 
συνεργασία στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.  

Σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτελεί αρχικά η παρουσίαση της σημασίας 
των ΑΕΠ και των ΜΑΔΜ στην ανοικτή εκπαίδευση και του αυξανόμενου ρόλου τους στην 
ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η συμβολή των 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην υποστήριξη των ΑΕΠ και των ΜΑΔΜ, όπως διαχείριση 
αποθετηρίων, εκδοτικών δραστηριοτήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
αναδεικνύεται ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων. Οι τελευταίοι, καλούνται να καθοδηγούν 
αποτελεσματικά διδάσκοντες και διδασκομένους στην ορθή χρήση του ανοικτού 
περιεχομένου, προωθώντας την κουλτούρα χρήσης πρακτικών ανοικτής εκπαίδευσης και 
συνδράμοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο να μεταμορφωθούν από απλούς παρόχους 
υπηρεσιών, σε ενεργούς συνεργάτες της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ. 
 

Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ιστορίας 
 
Ο σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία, “Αγκαλιά”, ιδρύθηκε 

στην Άρτα το 2015 με σκοπό να προσφέρει κοινωνικό έργο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Ο βασικός του στόχος είναι να προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα των ατόμων με 
αναπηρία αλλά και στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν ακόμα καλύτερα το 
επίπεδο ζωής τους. Κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί ωφελούμενους που μετά το 23ο έτος της 
ηλικίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δημόσιες 
δομές, προσφέροντάς τους δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και επιπλέον εκπαίδευσης. Ήδη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και με την πολύτιμη βοήθεια του 
Δήμου Αρταίων, ιδρύθηκε και λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
Ατόμων με Αναπηρία, που εξυπηρετεί 19 άτομα. Σκοπός του Κέντρου είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών. Η δομή ΚΔΗΦ «ΑΓΚΑΛΙΑ», αλλά και η συνολική δράση του συλλόγου 
αποτελούν ένα παράδειγμα συλλογικής κινητοποίησης και δραστηριοποίησης για την ένταξη 
των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό και την όσο το δυνατό πιο πλήρη ενσωμάτωσή 
τους στις κοινωνικές δραστηριότητες. Αναδεικνύει, εξάλλου, την ανάγκη ευαισθητοποίησης 
της πολιτείας σχετικά με το μέλλον των ατόμων με αναπηρία σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, 
όπου οι δυνατότητες ίδρυσης και λειτουργίας συγκροτημένων δημόσιων δομών είναι πολύ 
μικρές. 

 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ, 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ΠΕ 11.01 MSc 

 
Η ολοένα και μεγαλύτερη εξέλιξη και συμβολή της Διά Βίου μάθησης και της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο πολύτιμο αγαθό της υγείας των πολιτών της 
κοινωνίας μας. Συνεπώς, μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων, στόχος μπορεί να είναι η 
επιδίωξη ποιοτικού τρόπου ζωής και η μέριμνα για κάθε μορφή υγείας. Εξ αρχής στην 
κατάρτιση ενός ανάλογου προγράμματος, γίνεται διατύπωση των συγκεκριμένων 
επιδιώξεών του (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις). Η αξιοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
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ενηλίκων δύναται να εδράζεται σε συστηματική και βιωματική μεθοδολογία, βασισμένη στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και οφέλη που επιδιώκονται από οργανωμένη εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ο σχεδιασμός ενός σχετικού προγράμματος οφείλει να περιλαμβάνει αναλυτική 
διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευομένων και των προσδοκιών τους, καθιέρωση 
μαθησιακού συμβολαίου, συνθήκες επικοινωνίας αλληλεπίδρασης κι εμπιστοσύνης, 
αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων και φυσικά ευελιξία γι 
αναπροσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που μπορεί να προκύπτουν. Η 
μεθοδολογική προσέγγιση, σύμφωνα και με τους όρους κατάρτισης και διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες, είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη στους 
συμμετέχοντες, χωρίς εκπλήξεις και άγνωστες πτυχές. Κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η 
διεπιστημονικότητα των εκπαιδευτών, ώστε να παρουσιάζονται τα θέματα υγιεινής 
διαβίωσης με τη μορφή εξελίξιμων δεξιοτήτων στο κοινό. Είναι σίγουρο ότι προγράμματα, 
που αποσκοπούν σε ζητήματα υγείας με προοπτική αλλαγής της συνολικής στάσης ζωής, 
πρέπει να διαρκούν ικανό χρονικό διάστημα, αλλά και να επανέρχονται για περαιτέρω 
κατάρτιση και επικαιροποίηση. 

Βιβλιογραφικά είναι γνωστό αναλυτικά το πώς επιτυγχάνεται η Υγεία και το Ευ Ζην. Με 
την παρούσα εισήγηση, επιχειρείται μέσω προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
να αναδειχθεί στην πράξη το πώς μπορούν να συσταθούν και να εφαρμοστούν, ευρύτερα και 
προσιτά, ανάλογα εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια για όλους. 

 
 
 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ‘ΕΞΗΣ’ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 
 
Μακρή Βασιλική, διοικητικό στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας απόπειρας 

εκπαιδευτικής προσέγγισης της ‘έξης’, των νοητικών δηλαδή συνηθειών που εγχαράσσονται 
στον ανθρώπινο νου κατά τη διάρκεια κυρίως της ανήλικης ζωής του ατόμου και τον 
ακολουθούν στη διάρκεια της ζωής του διαμορφώνοντας αντιλήψεις και τρόπους δράσεις 
κατά τρόπο ασύνειδο. Η εκπαιδευτική προσέγγιση της ‘έξης’ έγινε μέσα από την ποίηση και, 
συγκεκριμένα, μέσα από το ποίημα «Τα τείχη» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η απόπειρα αυτή 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων και, 
συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης.  

Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της εκπαίδευσης μέσω 
της τέχνης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης των εκπαιδευομένων και η αξιοποίηση του 
εργαλείου αυτού για την κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την αισθητική εμπειρία.  
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Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί μία συγκεκριμένη εφαρμογή της εκπαιδευτικής αυτής 
προσέγγισης σε επιμορφωτικό πρόγραμμα δημοσίων υπαλλήλων, κατά την οποία 
επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί ο προβληματισμός σχετικά με τις νοητικές συνήθειες των 
ανθρώπων που προκαλούν πολλές φορές μια διαστρεβλωμένη θέαση εκφάνσεων της 
εξωτερικής πραγματικότητας και οδηγούν σε στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. 

 
 
 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ, Δάσκαλος-Μεταπτυχιακος Φοιτητης Παν. Κρήτης 

 
Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι αλλαγές που 

γίνονται τον τελευταίο καιρό στο χώρο της εκπαίδευσης, η πολυνομία, η ασάφεια της 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η συχνή αλλαγή πλαισίου για τη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων, καθιστούν την επιμόρφωση των διευθυντών-τριων και των υποδιευθυντών-τριων 
στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ιδιαίτερης σημασίας, για να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ανιχνεύσει τη συμβολή της επιμόρφωσης των 
διευθυντών-τριών και των υποδιευθυντών-τριων των δημοτικών σχολείων στην οργάνωση 
και διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2019-2020 στο νομό Ηρακλείου και σε αυτή 
συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί, 40 διευθυντές και 30 υποδιευθυντές. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-
τριες δεν είναι ευχαριστημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχει η Πολιτεία, ενώ 
διαφάνηκε η ανάγκη τους για επιπλέον επιμόρφωση μακράς διάρκειας σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις σχολικές 
τους μονάδες, όπως η διαχείριση συγκρούσεων και η διαχείριση προσωπικού. 

Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των υποδιευθυντών-τριών δεν παρέκκλινε 
σημαντικά από αυτή των διευθυντών-τριών, πιθανόν επειδή οι υποδιευθυντές-τριες είναι 
συνήθως οι εν δυνάμει μελλοντικοί διευθυντές-τριες. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Κακουλάκη Αντωνία, Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων  
Βασιλογιαννάκη Μαρία, Ψυχολόγος - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 
Η γλώσσα του σώματος εκπέμπει μηνύματα ακόμα και όταν η γλώσσα του στόματος 

σιωπά. Μέσω της γλώσσας του σώματος μεταβιβάζονται έννοιες, νοήματα, συναισθήματα 
και πληροφορίες για την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. 

Στον βαθμό που ο εκπαιδευτής ενηλίκων, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έρχεται σε 
οπτική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, γίνεται ταυτόχρονα πομπός και δέκτης πολλών μη-
λεκτικών μηνυμάτων, τα οποία καλείται να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να τα 
διαχειριστεί, είτε ενσυνείδητα είτε υποσυνείδητα, προκειμένου να κάνει την εκπαιδευτική 
διαδικασία πιο αποτελεσματική.  

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να καταδείξει τους λόγους για τους οποίους ο 
σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά την γλώσσα του σώματος, αλλά και να τονίσει τρόπους με τους οποίους ο 
εκπαιδευτής μπορεί να καλλιεργήσει ένα θετικό εκπαιδευτικό κλίμα και να πετύχει τους 
στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας με όχημα την γλώσσα του σώματος. 

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου της επισκόπησης 
βιβλιογραφίας σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών που έχουν 
ασχοληθεί με την γλώσσα του σώματος και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης έδειξαν ότι η αποτελεσματική χρήση της 
γλώσσας του σώματος βοηθά τον εκπαιδευτή ενηλίκων στην καλύτερη παρουσίαση και στην 
βελτίωση της μεταδοτικότητας του αντικειμένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, 
μέσω της γλώσσας του σώματος μπορεί να αποκτήσει καλύτερη και πιο ειλικρινή 
ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους, αλλά και να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη 
της δυναμικής της ομάδας. Τέλος, μπορεί να αναγνωρίσει και να ελέγξει καλύτερα τα δικά 
του συναισθήματα, καθώς και να αναγνωρίσει και να επηρεάσει θετικά τα συναισθήματα 
των εκπαιδευομένων. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 

 
Μπουκοβάλα - Κλώντζα Ευθαλία, Υποψήφια διδάκτωρ 

 
Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών εύλογα αντικατοπτρίζεται 

στη σχολική τάξη καθιστώντας αναγκαία την παροχή διαπολιτισμικής επιμορφωτικής 
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υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να διαχειριστούν 
την εθνοπολιτισμική ετερότητα και να συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή της, 
αποτρέποντας την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό της, και, συνεπώς, να προάγουν έτσι 
με κάθε πρόσφορο παιδαγωγικό μέσο τη διαπολιτισμικότητα στο σχολικό περιβάλλον, ως 
προανάκρουσμα μελλοντικής εύρυθμης κοινωνικής ζωής. Επιπλέον, η βιβλιογραφική 
επισκόπηση αναδεικνύει γενικά τη σημαίνουσα συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην 
εκπαίδευση και την ανάγκη γενίκευσης της αξιοποίησής της σε προγράμματα επιμόρφωσης 
ενήλικων εκπαιδευομένων. Υπό το συγκεκριμένο θεωρητικό πρίσμα, στην παρούσα 
εισήγηση παρουσιάζεται αδρομερώς σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο 
επιμορφωτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Αγωγής με ομάδα-στόχο εκπαιδευτικούς, 
εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», 
την οποία εισήγαγε στην ελληνική πραγματικότητα ο καθηγητής του Ε.Α.Π. Αλέξης Κόκκος, 
και με αξιοποίηση διακριτών μορφών τέχνης. Προσδιορίζονται οι στόχοι της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, τίθενται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μεθόδου τα ανάλογα κριτικά 
ερωτήματα, στη βάση των οποίων επιλέγονται τα κατάλληλα έργα τέχνης, ως εναύσματα για 
την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και την ανακατασκευή τυχόν δυσλειτουργικών 
παραδοχών των επιμορφούμενων. Επιπλέον, περιγράφονται τα στάδια εφαρμογής της 
μεθόδου, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνονται οι προσήκουσες προϋποθέσεις, προκειμένου να 
συμμετάσχουν ισότιμα στην κριτική επεξεργασία και συζήτηση επί των καλλιτεχνικών 
δημιουργιών, αντλώντας από αυτήν τη μέγιστη δυνατή μαθησιακή ωφέλεια και αισθητική 
απόλαυση, και μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας με δυσκολίες στην αποκωδικοποίησή τους. 

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Σαμαρά Αντωνία, Δρ., ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ 

Τηλιγάδα Ευμορφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, υπ. Δρ. ΕΚΠΑ  
 
Στη σύγχρονη εποχή της μετανεωτερικότητας, της παγκοσμιοποίησης, της επικυριαρχίας 

του νεοφιλελευθερισμού, η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις και 
συχνά επισφαλείς καταστάσεις και αβεβαιότητες σε όλους τους τομείς της ζωής (risk 
societies). Ειδικότερα, στο διεθνές εκπαιδευτικό τοπίο «ηγεμονεύουν» έννοιες όπως 
κοινωνία της γνώσης, ανταγωνιστικότητα, διακυβέρνησης του εαυτού (governance of the 
self), επιτελεστικότητα (performativity), κυβερνησιμότητα (governmentality) 
καταδεικνύοντας εμφατικά ότι η γνώση αποτελεί ένα μετρήσιμο προϊόν και γι΄ αυτό 
ανταγωνιστικό. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζεται με βάση ικανοκεντρικά και μετρήσιμα 
μοντέλα και η έννοια της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί γι αυτόν 
αξιολογικό πρόταγμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα αίσθημα αβεβαιότητας, ανασφάλειας 
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υπό το πρίσμα του πανοπτισμού, της εποπτείας, του ελέγχου και της διακυβέρνησης των 
αριθμών, καθώς μάλιστα η γνώση αναπαράγεται με εκρηκτικούς ρυθμούς (information 
society) προκαλώντας πολλές ασυμμετρίες και ανισότητες σε σχέση με τον ρυθμό εξέλιξης 
των «υποκειμένων». 

Μελετώντας το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι παραπάνω συνθήκες, επιχειρείται η 
προσέγγιση της έννοιας της Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης ως διακριτού και 
συγκροτημένου εναλλακτικού παραδείγματος μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Εξετάζεται 
ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας μάθησης, η οποία ερείδεται σ΄ 
έναν ισχυρό αξιακό κώδικα, στη συνεργασία και στην εστίαση στη μάθηση, μπορεί να 
συμβάλλει στο κυρίαρχο ζητούμενο της εποχής, «μάθηση για όλους» στα όρια μιας 
«ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας». Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός δεν 
πορεύεται αυτόνομα, δεν δρα «ατομικά» αλλά καθίσταται ατομικά υπόλογος και συλλογικά 
συνυπεύθυνος για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Διερευνάται, τέλος, η συμβολή 
της ανάπτυξης συγκεκριμένων προδιαθέσεων (dispositions) και «επαγγελματικών 
δεξιοτήτων», συνεργατικών, αναστοχαστικών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων στην προώθηση 
της μάθησης για όλους και την επαγγελματική συνανάπτυξη των εκπαιδευτικών της 
κοινότητας, μέσα σε ένα καθεστώς υψηλής δέσμευσης με αυξημένα επίπεδα συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης. 

 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ (LIFE SKILLS) 
 

Σταματάκη Νίκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 
Σκοπός της εισήγησης είναι η θεωρητική διερεύνηση και οι εννοιολογικές προσεγγίσεις 

των δεξιοτήτων ζωής σύμφωνα με την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.  
Η επίκαιρη θεωρητική και πολιτική συζήτηση περί ικανοτήτων-δεξιοτήτων, τις οποίες 

πρέπει να καλλιεργήσουν, μέσα από διαδικασίες δια βίου μάθησης, τα μέλη μιας σύγχρονης 
κοινωνίας έχει αναζωπυρωθεί. Τα μέλη της κοινωνίας καλούνται να ανταπεξέλθουν στις 
προκλήσεις και απαιτήσεις της πραγματικότητας, όπως η (οικονομική) παγκοσμιοποίηση, η 
πληροφορική επανάσταση και η πολυπολιτισμικότητα, ως απόρροια του νέου χαρακτήρα 
των μεταναστευτικών ρευμάτων. Ενδεικτική είναι και η σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλλιέργεια βασικών 
ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικές 
ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και το κοινωνικό 
κεφάλαιο.  

Συγκεκριμένα, παρατίθενται οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις βασικών όρων, όπως είναι 
η δεξιότητα, η ικανότητα και η γνώση, καθώς επίσης και πιο σύνθετων, όπως είναι η δια βίου 
μάθηση, οι κοινωνικές δεξιότητες και η Κοινωνία της Μάθησης. Παρακάτω επιχειρείται 
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εμβάθυνση στις δεξιότητες ζωής, όπως αυτές περιγράφονται μέσα από σημαντικά έγγραφα 
μεγάλων υπερεθνικών οργανισμών. Γίνεται αναφορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
στον Ο.Ο.Σ.Α. και την UNESCO. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται ο σκοπός της εκπαίδευσης και οι 
σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το σχολείο του 21ου αιώνα, οι οποίες 
τείνουν να επαναπροσδιορίσουν το χαρακτήρα και τους ευρύτερους σκοπούς της 
εκπαίδευσης στον βωμό της απασχολησιμότητας. Τέλος, αποτυπώνονται οι δεξιότητες ζωής 
επιμέρους, με τις οποίες εάν ανδρωθούν οι μαθητές, αυξάνουν τις πιθανότητες να 
αποτελέσουν ενήλικες ψυχοκοινωνικά ισορροπημένους και ευσυνείδητους, ενεργούς 
πολίτες.  

Οι δεξιότητες ζωής προσεγγίζονται από ποικίλα γνωστικά πεδία, ώστε να αναδειχθεί η 
σημασία τους από διαφορετικές θεωρητικές ματιές, καθώς και η άμεση αλληλεξάρτησή τους. 
Η κατάκτησή τους δεν συμβαίνει εφάπαξ, αποτελεί μια διαρκή διαδικασία στην οποία το 
σχολείο και οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό για την σταδιακή οικοδόμησή 
τους και την ανατροφοδότηση. 

 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ.  
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Τσαπρούνης Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 
Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό, μια υπηρεσία-θεσμό που στοχεύει στην υποστήριξη των ατόμων σε 
ζητήματα που αφορούν την επιλογή επαγγέλματος και αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας κοινωνίας. 

Η συµβουλευτική και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός εξελίχθηκε ως αποτέλεσµα της 
ανάπτυξης της βιοµηχανοποίησης, κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20ου αιώνα. 
Ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και στις αρχές της πρώτης δεκαετίας 
του 21ου, εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια γύρω από την ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό της 
επαγγελµατικής καθοδήγησης και συµβουλευτικής στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αφενός, η 
συµβουλευτική ασχολείται µε ευρύτερα ζητήµατα, όπως είναι η επαγγελµατική ανάπτυξη, η 
επαγγελµατική προσαρµογή, η δυσλειτουργία στο εργασιακό περιβάλλον και η ενοποίηση 
των ρόλων της ζωής µε άλλους ρόλους, οι οποίοι συνδέονται άµεσα ή όχι µε την εργασία. 
Αφετέρου, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, ορίζεται ως το σύνολο των ενεργειών, που 
πραγµατοποιούνται κατά τρόπο οργανωµένο και συστηµατικό από επιστήµονες µε ειδική 
κατάρτιση, οι οποίες αποσκοπούν στην υποβοήθηση του ατόµου να πάρει µόνο του τις πιο 
κατάλληλες για τον εαυτό του αποφάσεις, όσον αφορά την επαγγελµατική του ζωή και την 
προετοιµασία του γι’ αυτήν. 

Αρχικά, αναπτύσσονται διεξοδικά ο θεσμός, οι αρχές και οι προσεγγίσεις της 
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συμβουλευτικής και ακολουθεί η παρουσίαση των μοντέλων και οι θεματικοί άξονες της 
συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τέλος αναδεικνύεται η θετική 
επίδραση που μπορεί να ασκήσουν στην κοινωνία και τα περιθώρια αναβάθμισής τους που 
προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη εποχή. 

 
 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Τσαπρούνης Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τη συμβολή της συμβουλευτικής 

καθοδήγησης (mentoring) στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, 
παρουσιάζεται το πλαίσιο, το περιεχόμενο και ο ρόλος της συμβουλευτικής καθοδήγησης 
καθώς τα στάδια και τα μοντέλα της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Ο εκπαιδευτικός, ως βασικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλει 
σημαντικά στην αναβάθμιση της σχολικής μονάδας, στην γνωστικοσυναισθηματική 
ανάπτυξη των μαθητών καθώς και στην συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα 
δεδομένα της εποχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα 
καθήκοντά τους, στις παιδαγωγικές απαιτήσεις των μαθητών και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία γενικότερα. Για την επίτευξη όλων αυτών απαιτείται μια διαρκής επιστημονική 
ενημέρωση, επαγγελματική ευαισθητοποίηση και κατάκτηση των νέων γνώσεων από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών και γενικότερα από την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι 
διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με μια δια βίου επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, η οποία καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στα 
περιβάλλοντα των κοινωνιών της μάθησης. Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων αλλαγών 
αποτελεί η εμφάνιση νέων αναγκών σχετικά με τα προσόντα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
γενικότερα. 

Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται ότι η συμβουλευτική καθοδήγηση ως θεωρία και ως 
πρακτική έχει σημαντική εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, καθώς 
αποτελεί μια διαδικασία άτυπης μετάδοσης γνώσης, κοινωνικού κεφαλαίου και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 
ανάπτυξης. Η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό μιας 
αποτελεσματικής και διαρκούς επιμόρφωσης και ως διαδικασία είναι ελκυστική γιατί αφενός 
βασίζεται σε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και αφετέρου αφορά μια συνεργατική μορφή 
επαγγελματικής μάθησης με κέντρο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 
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4.11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Ο.Π 2) ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Ασλανίδης Θεόδωρος, Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ 

Κουντούρη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός  
 
Για να σχεδιάσουμε αλλά κυρίως για να αναπτύξουμε με επιτυχία κατάλληλα Αναλυτικά 

Προγράμματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών στους οποίους απευθύνονται. Αυτή ακριβώς ήταν ή 
κατεύθυνση της έρευνας στο πλαίσιο της οποίας κατασκευάσαμε κατάλληλα ερευνητικά 
εργαλεία και τα χρησιμοποιήσαμε σε εκτενές δείγμα, για να καταγράψουμε αρκετά 
δεδομένα και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε μια 
μεικτή μέθοδο έρευνας. Περιλαμβάνει μια ποσοτική έρευνα για τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, 
την επίδοση των μαθητών και των εμπειριών τους στην τάξη καθώς και ποιοτικές ερωτήσεις 
προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους. 

Συγκεκριμένα στην εισήγηση μας παρουσιάζονται:  
Α) Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, για να καταγράψει τη στάση απέναντι στο 

μάθημα και στην επιστήμη της Φυσικής. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 680 μαθητές 
της Α’ Λυκείου που φοιτούσαν σε Δημοσιά Σχολεία της Κύπρου και είχαν επιλεγόμενο το 
μάθημα της Φυσικής. Ακόμα διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της στάσης τους και τον βαθμό στον οποίο αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με 
το φύλο τους, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους και τον τόπο διαμονής τους. Β) Το 
διαγνωστικό δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε, για να καταγράψει την επάρκεια των μαθητών 
στους γνωσιολογικούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων των μικρότερων τάξεων και 
τον βαθμό ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων κλειδιά που σχετίζονται κυρίως με τις 
πειραματικές πτυχές του μαθήματος. Γ) Τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε με 
τη χρήση των πιο πάνω εργαλείων και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 

 
 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Βαρρά Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – Med Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α 

 
Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη διαχείριση 

κρίσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών στη σχολική μονάδα και τη σχολική ετοιμότητα.  
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Αποτελείται από δυο μέρη: 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνεται το θεωρητικό υπόβαθρο, όπου 

περιγράφονται και αναλύονται αφενός οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, άνεμοι, χιόνια) και αφετέρου οι τρόποι αντιμετώπισης των κρίσεων που 
προκύπτουν στη σχολική μονάδα.  

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται η έρευνα που υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020.  
Το δείγμα της Έρευνας συνίσταται από 100 Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/Διευθύντριες 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Α΄ 
Αθήνας. Για τη διεξαγωγή της Έρευνας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο μέσω της Google, με το οποίο αναδείχτηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
για τη διαχείριση κρίσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών στη σχολική μονάδα. Όπως 
διαπιστώνεται από την έρευνα οι εκπαιδευτικοί παρόλο που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν 
κρίσεις στα σχολεία που υπηρετούν και ζητούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης 
κρίσεων. Με τα συμπεράσματά της σκοπεύει να συμβάλλει στη λήψη κατάλληλων μέτρων, 
ώστε το σχολείο να αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές/τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Βογά Ηλέκτρα, Δασκάλα 
Γεωργούσης Βάιος, Δάσκαλος  

 
Η διαχείριση της πρωτοφανούς κρίσης αποτέλεσε μια απαιτητική δοκιμασία για 

ολόκληρη την κοινωνία και για την εκπαιδευτική κοινότητα.  
Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου έπρεπε να υπακούσουν σε ακατανόητες 

συμπεριφορές μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, που ερχόταν σε αντίθεση με όσα 
διδάχτηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αντί για ομαδικότητα και συνεργατικότητα, ζητήθηκε 
η τήρηση αποστάσεων, επιβλήθηκε η μετωπική διάταξη των θρανίων, απαγορεύτηκαν τα 
ομαδικά παιχνίδια και ο δανεισμός καθημερινών αντικειμένων. Οι γονείς των μαθητών 
αγωνιούν για την πρόοδό τους, εκφράζοντας ενδοιασμούς για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, εξαιτίας έλλειψης εξοπλισμού και εξοικείωσης με την τεχνολογία.  

Το σχολείο καλείται να προβεί σε πληθώρα ενεργειών: σε ορισμό υπεύθυνων covid και 
υπεύθυνων εξ αποστάσεως, σε ενημέρωση εγγράφων και στατιστικών που αποτυπώνουν την 
πορεία της κατάστασης στη σχολική μονάδα, σε δίκαιη κατανομή του υπάρχοντος 
εξοπλισμού και σε αναζήτηση πόρων για την κάλυψη των μέγιστων δυνατών αναγκών. 
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία χρήσης μέσων 
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διδασκαλίας, εκτός από την επίσημη πλατφόρμα του υπουργείου (WebEx) και να συνεχίσουν 
τις ρουτίνες της πρώτης περιόδου (με χρήση e-class, padlet, viber, κ.α.) που εξασφάλιζαν 
ποιότητα, εγκυρότητα και εμπιστοσύνη. Στόχος είναι η συμμετοχή όλων των παιδιών και η 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Ο διευθυντής πρέπει να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς και να αντιμετωπίσει την 
κρίση με δημιουργικότητα και ηρεμία, διατηρώντας τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων. 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των συμπεριφορών του διευθυντή, που 
διασφαλίζουν τη συνοχή των εκπαιδευτικών, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
διαρκώς αναδυόμενες ανάγκες. Χρησιμοποιούμε ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία και μέσα 
από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών ερευνούμε τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο του 
διευθυντή στη διατήρηση συνοχής και ομοφωνίας του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και 
σχετικά με τις στρατηγικές και τα μοντέλα ηγεσίας που εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. 

 
 
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; 

 
Βρέττη Ανθούλα, ΜΑ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαίωματα 

 
Η πανδημία του Covid-19, ξεκινώντας από την Wuhan, άρχισε να διασπείρεται σε 

ολόκληρο τον κόσμο, φτάνοντας και στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
υιοθετήθηκαν μια σειρά από μέτρα που δημιούργησαν μια νέα πραγματικότητα σε όλες τις 
σφαίρες της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής και της 
εκπαιδευτικής. Τόσο η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και η 
τριτοβάθμια βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις και συγκεκριμένα με την άμεση 
αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίησή τους εξ αποστάσεως.  

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι έρευνες για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη 
δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ελάχιστη αναφορά γίνεται, ωστόσο, στις 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονός ότι η 
διδασκαλία απευθύνεται σε ενήλικους που είναι εξοικειωμένοι/ες με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών δεν σημαίνει ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία βρήκε τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες και τους/τις διδασκόμενους/ες καλύτερα προετοιμασμένους/ες.  

Πρόσφατη έρευνα υπό την αιγίδα της UNESCO για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
ανωτάτη εκπαίδευση έδειξε ότι η πανδημία και η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
επηρέασε σημαντικά τη διδασκαλία και τη μάθηση, μαζί με μια σειρά άλλες αρνητικές 
επιπτώσεις στην ερευνητική διαδικασία, με την επιβράδυνση ερευνητικών εργασίων και την 
ακύρωση ερευνητικών ταξιδιών και συνεδρίων ( Matsatsinis Ν., Krassadaki Ε.,Zopounidis, 
2020). Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την κατάσταση την οποία κλήθηκαν να 
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αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες/ουσες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μια 
ποιοτική έρευνα που βασίζεται σε συνεντεύξεις διδασκόντων, μέσω των οποίων επιχειρείται 
να αναδειχθούν τα προβλήματα και τα οφέλη που ανέκυψαν από την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία, κατά πόσο οι νέες εκπαιδευτικές πρακτικές συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας 
νέας διδακτικής σχέσης αλλά και κατά πόσο θεωρούν ότι η παρούσα συνθήκη αποτελεί ένα 
έναυσμα για την υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών ή αποτελεί μια παύση από την 
κανονικότητα που μετά την έκτακτη κατάσταση θα οδηγήσει στις παιδαγωγικές πρακτικές 
που διακόπηκαν τόσο αιφνιδιαστικά. 

 
 
 

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Γκουτζέλας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός-μέλος ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 
 
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης βελτιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, περιλαμβάνει τους δασκάλους στην πρακτική του αναστοχασμού και 
συμβάλλει στην επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη. 

Αυτή η μελέτη στοχεύει: α) να ερευνήσει την εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος 
της σχολικής αυτοαξιολόγησης σε τρία δημοτικά σχολεία και β) να δώσει έμφαση στην 
πραγματική φωνή των δασκάλων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με την καταγραφή των 
προσωπικών εμπειριών, των απόψεων και των προτάσεών τους για τη σχολική 
αυτοαξιολόγηση. 

Είναι μια έρευνα επισκόπησης και η ολιστική φύση της υπαγορεύει τη χρησιμοποίηση 
ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων για τα στοιχεία. Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν 
από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αποτέλεσαν την κύρια 
πηγή του ερευνητικού υλικού, από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις και τη συμμετοχική 
παρατήρηση. Για την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων και της 
συμμετοχικής παρατήρησης εφαρμόστηκε η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. 

Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή των 
άτυπων συνεντεύξεων, ενώ τα γραπτά τεκμήρια που αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό του 
σχολείου, προσεγγίστηκαν μέσω της κριτικής ανάγνωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν πενήντα 
εννέα εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τριάντα επτά ήταν γυναίκες και είκοσι δυο ήταν άνδρες. 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

286 
 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 

 
Γρουνά Μαρία, MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Νεδος Απόστολος, MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
 
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διασποράς του 

κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη αναγκαίων μέτρων και για την 
παιδεία. Τα μέτρα αυτά, περιελάμβαναν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την 
Τηλεκπαίδευση και προκαλώντας παράλληλα, λογικές συνέπειες στην εύρυθμη εκπαιδευτική 
λειτουργία. Αναπόφευκτα, παρατηρήθηκαν οι ανάλογες ενστάσεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, σχετιζόμενες με την αποδυνάμωση της ποιότητας του έργου των σχολικών 
μονάδων, αλλά και της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των ίδιων των εκπαιδευτικών, 
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου της 
ποιότητας της επαγγελματικής ζωής, καθώς και στην σχέση της με την επαγγελματική 
εξουθένωση των εκπαιδευτικών. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 196 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Σερρών. 
Ως εργαλεία μελέτης χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο της Ποιότητας Επαγγελματικής 
ζωής (Pro QOL) και το ερωτηματολόγιο της εργασιακής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης-
Copenhagenburnoutinventory (CBI-Gr). 

Χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές Pearson και PointBiserial για τη μελέτη της σχέσης 
μεταξύ των μεταβλητών. Για την ανίχνευση των διαφοροποιήσεων με βάση τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (ANOVA). 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δυο κλίμακες κατέδειξαν μέτριο επίπεδο, 
με οριακή τάση αρνητικής κλιμάκωσης. Αντίστοιχα, η σχέση ανάμεσα στις 2 κλίμακες ήταν 
αρνητική και υπολογίστηκε ως αρνητική. Δηλαδή, η αύξηση της ποιότητας επαγγελματικής 
ζωής, αντιστοιχεί σε χαμηλότερο βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, η ηλικία και 
η προϋπηρεσία συσχετίστηκαν στατιστικώς σημαντικά θετικά, με την κλίμακα 
επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί παρά τις συνθήκες της πανδημίας, ακολουθώντας το 
ένστικτό τους και από αγάπη για τους μαθητές, συνέχισαν να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις της θέσης και της αποστολής τους, καταδεικνύοντας πως το σύγχρονο σχολείο, 
παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν αδρανεί, παρέχοντας ένα 
τουλάχιστον μέτριο επίπεδο ποιότητας επαγγελματικής ζωής στους εκπαιδευτικούς του. 
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Η ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ. 

 
Δαλίτης Αντρέας, Διδακτορικός φοιτητής 

Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια  
 
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διερεύνησε τη 

μορφή, την έκταση, και τον σκοπό και τους παράγοντες οι οποιοι επηρεάζουν της κατ’ οίκον 
εργασίας στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και και της σχέσης της με την επίδοση 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου, κυρίως στα Ελληνικά και Μαθηματικά. Για να 
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα διεξήχθη διερευνητική-περιγραφική έρευνα. Τον 
πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, οι γονείς και οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιλέγηκαν με συνδυασμό βολικής και σκόπιμης δειγματοληψίας. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 290 μαθητές, 209 γονείς και 90 εκπαιδευτικοί.  

Το κύριο εργαλείο συλλογής των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο. Τα ποσοτικά 
δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
20, με αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Για την ανάλυση των ποιοτικών 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Η έρευνα διήρκησε ένα χρόνο σε 
δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι η 
συχνότητα της κατ’ οίκον εργασίας είναι σχεδόν καθημερινή (30 λεπτά), οι γονείς βοηθούν 
τα παιδιά κυρίως για ατομική βελτίωση και καλύτερη επίδοση και η εργασία ελέγχεται από 
τους εκπαιδευτικούς, (ασκήσεις παρόμοιες με τάξη).  

Βρέθηκε ότι σκοπός της κατ’ οίκον εργασίας είναι για να κατανοήσουν οι μαθητές 
καλύτερα το μάθημα. Η κατ’ οίκον εργασία επηρεάζεται από την οικογένεια, τη επίδοση του 
μαθητή και τα κίνητρα. Ακόμα ότι η κατ’ οίκον εργασία επηρεάζεται από σχολικούς, 
οικογενειακούς, ατομικούς και εξωσχολικούς-περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η συμβολή της 
έρευνας στη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα ενισχύεται ότι εμπεριέχει τις απόψεις όλων των 
εμπλεκομένων στο θέμα της κατ’ οίκον εργασίας, (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), ενώ 
στηρίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά δεδομένα. Αφορά επίσης την Κύπρο, για 
την οποία δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες για το θέμα αυτό, ενώ δεν έχει εντοπιστεί καμιά 
έρευνα που να συμπεριλαμβάνει και τους τρεις πιο πάνω πληθυσμούς. 

 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 

 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός 

 
Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αναπτύξει διοικητικές αλλά και ηγετικές 

δεξιότητες και ικανότητες για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό του που δεν είναι άλλος από 
την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής του μονάδας. Η εξέλιξη της Διοικητικής 
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Επιστήμης επιβάλλει την αναγκαιότητα να εφοδιαστούν να στελέχη της με γνώσεις , 
ικανότητες και δεξιότητες στο πεδίο της Διοίκησης προκειμένου να είναι αποτελεσματικό. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα στελέχη της εκπαίδευσης να έχουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία να μεταφέρουν στη πράξη βασικές αρχές της Διοικητικής θεωρίας κατά τρόπο , 
ώστε να υπάρξει όφελος για το άτομο, το σχολείο και την κοινωνία. Μέσα σε ένα πολυσχιδές 
πλαίσιο, τα στελέχη της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν με αυξημένη ταχύτητα αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στις οποίες η ανταπόκριση απαιτεί υψηλό επαγγελματικό ήθος, γνώσεις, 
δεξιότητες αλλά και ευθύνες. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες που πρέπει 
να έχουν τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης , να συγκρίνει το θεσμικό πλαίσιο που  
διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να 
αναδείξει τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις του νομοθετικού ελληνικού πλαισίου το οποίο 
πολλές φορές δυσχεραίνει το διοικητικό έργο των διευθυντών των σχολικών μονάδων. 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ 
 

Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Msc Διοίκηση Εκπαίδευσης 
Μπαντούνα Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc. Διοίκηση 

Εκπαίδευσης  
 
Τα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευτικών σε θέματα θανάτου, επηρεάζουν πολλές 

φορές αρνητικά τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους στη διαχείριση του πένθους μαθητών 
στην τάξη. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της προσωπικής 
και επαγγελματικής εμπειρίας εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με το 
πένθος και η μεταξύ τους συχέτιση. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί τμήμα μιας 
ευρύτερης έρευνας η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2021 με τη χρήση ερωτηματολογίου 
αυτοαναφοράς. Το ερωτηματολόγιο σε μορφή google forms συμπληρώθηκε από 1.374 
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα οι οποίοι αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. 
Περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες για την προσωπική και επαγγελματική εμπειρία. Οι 
ερωτώμενοι απαντούσαν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 1 έως το 5. Η ανάλυση 
των δεδομένων έγινε με το SPSS 26.0. Ο έλεγχος του δείκτη Cronbach’s alpha στις δύο 
υποκλίμακες του ερωτηματολογίου και στο σύνολο τους ήταν σχετικά ικανοποιητικός 
(Cronbach’s alpha-0,568). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με την προσωπική εμπειρία των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει βιώσει τον θάνατο στο άμεσο 
οικογενειακό περιβάλλον πριν την ηλικία των 18 ετών ενώ το μεγαλύτερο μέρος τον έχει 
βιώσει αρκετές φορές στο άμεσο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον μετά την ηλικία των 18 
ετών. Επίσης, η πλειονότητα δεν έχει παρακολουθήσει διαλέξεις ή διαβάσει σχετικά με την 
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απώλεια και τη διαχείριση του πένθους. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των 
ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει βιώσει τον θάνατο μαθητή ενώ έχει βιώσει τον 
θάνατο γονέα ή αδελφού μαθητή. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει επιμορφωθεί ή 
υλοποιήσει πρόγραμμα αγωγής για τον θάνατο ούτε έχει συζητήσει σχετικά με αυτό με τους 
μαθητές. Τέλος, καταγράφηκε σημαντική στατιστικά θετική συσχέτιση της προσωπικής με 
την επαγγελματική εμπειρίας αναφορικά με το πένθος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 
συνεισφέρουν στο πεδίο της έρευνας για τη διαχείριση του πένθους και την διαμόρφωση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 
Καραβασίλης Ιωάννης, Dr. - Επιστημονικός Συνεργάτης ΔιΠαΕ & ΕΑΠ - Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Σερρών 
Δαμαλά Αρετή, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, M.Ed.  

 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) περιγράφει μια προσέγγιση που στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω της εμπλοκής όλων 
των επιπέδων και όλων των τμημάτων του εκάστοτε οργανισμού. Το ζήτημα της εφαρμογής 
των αρχών της ΔΟΠ και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποτελεί αντικείμενο διαλόγου 
εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πλαίσιο του προβληματισμού που αναπτύσσεται, 
είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο της 
εκπαιδευτικής διοίκησης στη χώρα μας αλλά και για την ίδια τη ΔΟΠ. Στην παρούσα έρευνα 
διερευνήθηκαν αυτές οι απόψεις με σκοπό να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες που θα 
συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για την ανάγκη εισαγωγής διαδικασιών βελτίωσης της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το δείγμα της έρευνας ήταν 157 εκπαιδευτικοί 
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αναδεικνύουν τις ελλιπείς γνώσεις των συμμετεχόντων για τη ΔΟΠ, ταυτόχρονα όμως 
περιγράφουν μια εργασιακή κουλτούρα που άτυπα συμβαδίζει με τις αρχές της ΔΟΠ και 
παράλληλα αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για εισαγωγή διαδικασιών βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ  
ΜΕΣΩ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (FOCUS GROUP) 

 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Βορείου Αιγαίου  
 
Η ομάδα εστίασης (focus group) ως μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων εκ 

πρώτης όψεως θεωρείται απλή. Ένας μικρός αριθμός ατόμων συμμετέχουν σε μια «άτυπη» 
συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η συζήτηση βασίζεται σε μια σειρά ερωτήσεων ή σε 
κάποιο ερέθισμα και ο ερευνητής ως «μεσολαβητής» θέτει ερωτήσεις στα μέλη της ομάδας, 
ώστε να τα ενεργοποιεί και να κρατά ζωντανή τη συζήτηση. Στην παρούσα έρευνα η ομάδα 
εστίασης αποτελείται από νήπια και το ερέθισμα είναι ένα συγκεκριμένο ηθικό δίλλημα.  

Στόχο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της ηθικής ανάπτυξης των νηπίων που 
καλούνται να διατυπώσουν την άποψή τους σε ένα θέμα που αφορά τους «μεγάλους», τη 
ζωή, τον θάνατο, την αγάπη. Παιδιά 5 έως 6 ετών καταθέτουν τις απόψεις τους για το τι 
απαγορεύεται, τι επιτρέπεται, τι επιβάλλεται. Με αυθεντικότητα τοποθετούνται σε δίπολα 
που απαιτούν απαντήσεις: Ποιο είναι καλό ή κακό; Ποιο είναι σωστό ή λάθος; Ποιο είναι 
καθήκον και ποιο δικαίωμα; Η διατύπωση των επιχειρημάτων των νηπίων για την επίλυση 
του ηθικού διλλήματος οδηγεί την εκπαιδευτικό να κατανοήσει την ηθική τους ανάπτυξη και 
καταδεικνύει ότι μπορούν να οδηγηθούν σε υψηλότερες μορφές ηθικής ανάπτυξης. 

 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Κουτσούρη Δήμητρα, Προπτυχιακή φοιτήτρια 
 
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τα παράπονα 

οικογενειών για έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας με το σχολείο, με στόχο την εύρεση 
τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος. Αναλύονται ο ορισμός της γονεϊκής εμπλοκής στα 
πλαίσια του σχολείου, η αιτία που είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι γονείς με το σχολείο, 
καθώς και το αντίκτυπο που θα έχει η απουσία της οικογένειας τόσο στην ανάπτυξη των 
παιδιών τους, όσο και στην ενσωμάτωσή τους στο σχολείο. Επίσης, αναφέρονται και 
αναλύονται συγκεκριμένα μοντέλα για επικοινωνία και συνεργασία, από τα οποία 
προέκυψαν και οι ιδέες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι ιδέες αυτές μοιράστηκαν 
και αξιολογήθηκαν από συνολικά 40 άτομα (παιδαγωγοί/δάσκαλοι, φοιτητές παιδαγωγικών 
και γονείς), μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 
έδειξαν τους περισσότερους να ενστερνίζονται τις ιδέες αυτές και να είναι υπέρ της γονεικής 
συμμετοχής στο σχολείο, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που θεωρούσαν ότι δεν είναι (όλες) ωφέλιμες 
και ότι η εμπλοκή της οικογένειας εμποδίζει την ανεξαρτητοποίηση των παιδιών. Ορισμένοι 
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είχαν ουδέτερη γνώμη για τις ιδέες και θέλουν την ανάμιξη των γονιών με μέτρο. Αυτό οδηγεί 
συνοπτικά στο συμπέρασμα, ότι η ανάμιξη των γονιών είναι πράγματι σημαντική και ότι οι 
ιδέες που δόθηκαν μπορούν να προάγουν την επικοινωνία και συνεργασία με τους 
παιδαγωγούς/δασκάλους. Ολοκληρώνοντας, η εργασία συμβάλλει στην προτροπή των 
παιδαγωγών/δασκάλων να προσκαλούν τους γονείς να έχουν ένα ενεργό ρόλο στο σχολείο 
και να μην τους παραμελούν, καθώς και στη διεύρυνση των οριζόντων τους για καινούργιες 
και πιο πρωτοποριακές ιδέες, που πιθανών να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των 
γονέων. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 

Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
Με την παρούσα μελέτη διερευνούμε τον τρόπο και τα ποσοστά εισαγωγής των τέκνων 

των Ελλήνων του εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ειδικότερα, 
εστιάζουμε στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού 
από τα χρόνια της κρίσης και μετά, στο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι μαθητές να 
φοιτήσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχοντας στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
και τέλος στα ποσοστά επιτυχίας ανά κατηγορία υποψηφίων. Πρόκειται για μια συγκριτική 
ποσοτική μελέτη βασισμένη σε στοιχεία που αντλήσαμε από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ και 
καλύπτουν την τελευταία δεκαετία. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο, όπως αναδιαμορφώνεται συνεχώς την περίοδο που εξετάζουμε. 

Από τη διερεύνηση του θέματος προέκυψε ότι ο αριθμός των αποφοίτων των ελληνικών 
σχολείων του εξωτερικού αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην γενικότερη 
αύξηση του μαθητικού πληθυσμού λόγω της μετεγκατάστασης των νεομεταναστών. 
Συνακόλουθη είναι και η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία 
«τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» σε αντίθεση με τη μείωση που παρατηρείται στην 
κατηγορία «τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες 
στο εξωτερικό».  

Παράλληλα, σκιαγραφούνται οι τάσεις, οι προτιμήσεις και οι κατευθύνσεις των 
υποψηφίων καθώς και οι διακυμάνσεις των βάσεων εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια.  

Συμπερασματικά, οι αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται στους υποψηφίους και 
εισαχθέντες στα ελληνικά πανεπιστήμια καθιστούν αναγκαίο να συνεχίσει η ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση του εξωτερικού να αποτελεί προτεραιότητα της εκάστοτε κυβερνητικής 
πολιτικής. Σκόπιμη θα ήταν, ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και ο εκσυγχρονισμός των δομών, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις 
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ανταγωνιστικές και αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παρούσα μελέτη μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τη ΔΙΠΟΔΕ και το ΥΠΑΙΘ για την άμεση αντιμετώπιση των μέχρι τώρα 
αδυναμιών του θεσμού.  

 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Κότσαρη Κωνσταντίνα, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ - Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ  
 
Η παρούσα εισήγηση αφορά τα αποτελέσματα ολοκληρωθείσας διδακτορικής διατριβής 

που είχε ως στόχο τη δημιουργία διασύνδεσης του Αυτοσχεδιασμού και της 
Δημιουργικότητας μέσα από μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Τέχνης και της Επιστήμης κατά 
τη διδακτική πρακτική των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, 
αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο ο Αυτοσχεδιασμός 
και η Δημιουργικότητα των μαθητών κατά την πορεία των δραστηριοτήτων αναπτύσσουν 
δεξιότητες Κοινωνικής - Συναισθηματικής Μάθησης και Βαθύτερης Μάθησης. Επίσης, 
μελετήθηκε η ενίσχυση της δημιουργίας επιστημονικών νοημάτων μέσα από τη διαδικασία 
της διερεύνησης, καθώς και ο βαθμός που επηρεάζονται τα κίνητρα των μαθητών κατά την 
ενασχόλησή τους με τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες των 
ειδικά σχεδιασμένων εργαλειοθηκών για μαθητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές.  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας είναι η Εκπαιδευτική Έρευνα Σχεδιασμού. Η 
συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσα από πλήθος ποιοτικών και 
ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι, με 
δεσπόζουσα την ανάλυση των διαλογικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών, την 
ειδικά διαμορφωμένη κλείδα συμμετοχικής παρατήρησης η οποία σχεδιάστηκε με κύριο 
άξονα τις βασικές διαστάσεις της έρευνας, τα σταθμισμένα ερωτηματολόγια, τις ρουμπρίκες 
αξιολόγησης και μικρές συνεντεύξεις και προκύπτοντα έργα και καλλιτεχνικές δημιουργίες 
των μαθητών. Για την ανάλυση χρησιμοποιηθήκαν τα λογισμικά Atlas.ti (ποιοτική ανάλυση) 
και IMB SPSS (ποσοτική ανάλυση).  

Η έρευνα έλαβε χώρα σε 2 Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας κατά το σχολικό έτος 2019 – 
2020 και συμμετείχαν 80 μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, 3 
εκπαιδευτικοί και 3 ερευνητές, ενώ κατά την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας 
οι δραστηριότητες διενεργήθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη, του ΠΣΔ. Τα 
ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν τις πτυχές της Δημιουργικότητας και του 
Αυτοσχεδιασμού ως ιδιαίτερα σημαντικές ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
δημιουργίας νοημάτων μέσα από τη διαδικασία τη διερευνητικής μάθησης. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

293 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  
ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 
Μαγαλιού Χαρίκλεια, ΠΕ70 και ΠΕ70.ΕΑΕ 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ο ΡομποΚΟΚ μας μαθαίνει να κυκλοφορούμε με ασφάλεια" 

σχεδιάστηκε για παιδιά με ελαφριά και νοητική υστέρηση και υλοποιήθηκε το 2019 σε ένα 
δημόσιο δημοτικό σχολείο στο Τμήμα Ένταξης.  

Η δειγματοληψία της έρευνας ήταν σκόπιμη και ομαδοποιημένη και συμμετείχαν 14 
παιδιά αλλά το δείγμα της έρευνας ήταν 7 μαθητές και μαθήτριες που διέθεταν 
γνωματεύσεις. Επομένως, η έρευνα είναι ποσοτική με στοιχεία της μελέτης περίπτωσης. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις προτάσεις του ΔΕΠΠΣ μαθητών με 
ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση και χρησιμοποιήθηκαν δύο ποσοτικά και 
οπτικοποιημενα ερωτηματολόγια αξιολογικού χαρακτήρα, δηλαδή στο πρώτο 
ερωτηματολόγιο των δέκα ερωτήσεων αναδεικνύονται οι υπάρχουσες γνώσεις τους στην 
κυκλοφοριακή αγωγή και το τελευταίο ερωτηματολόγιο με τις ίδιες ερωτήσεις παρουσιάζουν 
εάν αποκτήθηκαν οι διδασκόμενες. Ο σκοπός της έρευνας ήταν για το αν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες με ελαφριά νοητική υστέρηση μαθαίνουν με μεικτές μεθόδους την κυκλοφοριακή 
αγωγή ώστε να αποκτήσουν τη "δεξιότητα ζώης" για να προστατεύουν τους εαυτούς τους. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα σε πέντε ώρες αλλά επαναλαμβανόταν 
μέχρι το τέλος της χρονιάς συγκεκριμένες ερωτήσεις και καταστάσεις μέσα από άλλες 
δραστηριότητες. Στις δυο πρώτες ώρες δόθηκε το πρώτο ερωτηματολόγιο και έπειτα, τα 
παιδιά μέσα σ΄έναν μουσαμά ζωγραφισμένο και με τα απαραίτητα υλικά, που 
δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό, η τάξη διαμορφώθηκε ως πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής, περπατούσαν πάνω σε αυτόν με βάση τους ρόλους (αυτοκίνητο, πεζοί, ποδηλάτες) 
και τις οδηγίες της εκπαιδευτικού. Στις επόμενες ώρες, τα παιδιά μέσω οπτικοποιημένου 
κόμικ με ήρωα τον ΡομποΚΟΚ έμαθαν για την κυκλοφοριακή αγωγή και έκαναν διάφορες 
δραστηριότητες σε ομάδες. Την τελευταία ώρα τα παιδιά συμπλήρωσαν τα τελικά 
ερωτηματολόγια. Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η άμεση διδασκαλία. Η 
σημαντικότητα της εκπαιδευτικής έρευνας έγκειται στην έλλειψη των εκπαιδευτικών 
εξατομικευμένων προγραμμάτων στην ελληνική βιβλιογραφία για τα παιδιά με ελαφριά και 
μέτρια νοητική υστέρηση, που ερευνούν την πορεία της απόκτησης δεξιοτήτων. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 

 
Μπαντούνα Μαρία, Εκπ/κός ΠΕ 06, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc.Διοίκηση 

Εκπαίδευσης 
Μπρατάνη Πηνελόπη, Εκπ/κός Π.Ε. 70, Msc Ψυχολογία Εκπαίδευσης  

 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής 
μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, 
ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του 
πένθους στην τάξη . Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας, 
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο 
εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή google forms σε εκπαιδευτικούς σε όλη 
την Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 1.374 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτέλεσαν 
και το δείγμα της έρευνας. Εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει δύο 
υποκλίμακες (α) στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο πένθος 
μαθητών, β) στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους). Οι 
ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 1 έως το 5. 
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS 26.0. Ο έλεγχος του δείκτη Cronbach’s alpha στις 
δύο υποκλίμακες του ερωτηματολογίου ήταν ικανοποιητικός (Cronbach’s alpha>0,70). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφεται στατιστικά σημαντική θετική 
συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων με τις στάσεις και 
αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του πένθους των μαθητών. Ως προς τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού και τη διαχείριση του πένθους στην τάξη παρουσιάζονται περισσότερο θετικοί 
α) οι γυναίκες, β) όσοι ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία (41-60), γ) οι έγγαμοι, δ) 
όσοι έχουν περισσότερα έτη υπηρεσίας (21 και άνω) και τέλος ε) όσοι έχουν υψηλότερο 
επίπεδο σπουδών (2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό). Η ανίχνευση παραγόντων που 
επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους 
των μαθητών συμβάλλει στην κατανόησή τους και στον σχεδιασμό κατάλληλων σχετικών 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟN ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Μπιτσάκος Νικόλαος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των αιτιών Μαθητικής 

Διαρροής κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δομές εκπαίδευσης στο Ν. 
Χανίων, ανάμεσα στους ενήλικους εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε δομές δεύτερης 
ευκαιρίας. Πρόκειται για μία εμπειρική συγκριτική ανάλυση ανάμεσα σε ενήλικους 
εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ως ανήλικοι είχαν εγκαταλείψει πρόωρα την υποχρεωτική 
εκπαίδευση και πλέον φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης (ΣΔΕΚΚ). Συγκεκριμένα, η έρευνα αναζητά 
τους παράγοντες που οδήγησαν τους δύο αυτούς πληθυσμούς των ενήλικων 
εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ και των έγκλειστων εκπαιδευόμενων του ΣΔΕΚΚ του Ν. Χανίων, 
στην εγκατάλειψη του σχολείου κατά τις τάξεις του δημοτικούς ή γυμνασίου και αναλύει 
συγκριτικά τα αίτια της Μαθητικής Διαρροής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 
αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά και στις 
δύο ομάδες εκπαιδευόμενων των Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας που λειτουργούν εντός των Καταστημάτων Κράτησης. Παρόλα αυτά, εμφανίζονται 
ορισμένες στατιστικά σημαντικές διαφορές στα αίτια πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς. 

 
 
 

ΠΩΣ ΒΙΩΣΑΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  
COVID-19 

 
Μπούτσκου Ευαγγελία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 

Ούρδας Ιωάννης, Υποδιευθυντής 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης  
Στύπα Κωστούλα, Διευθύντρια 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης 

 
Η πανδημία Covid-19 ήταν ένα αναπάντεχο και ξαφνικό γεγονός που προκάλεσε 

αναστάτωση και ασυνέχεια στις ζωές των μαθητών/ριών σε όλο τον κόσμο. Η παρούσα 
έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν οι Ιάπωνες μαθητές/ριες την α φάση της 
πανδημίας. Ειδικότερα στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
της Πολίχνης με σχολεία της Ιαπωνίας διεξήχθη η έρευνα τον Ιούνιο του 2020. Εκατόν 
δεκαπέντε μαθητές/ριες των συνεργαζόμενων σχολείων από την Ιαπωνία απάντησαν σε ένα 
ερωτηματολόγιο κλειστών κα ανοιχτών ερωτήσεων που σχεδιάστηκε από την ερευνητική- 
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συγγραφική ομάδα και στάλθηκε μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας εξετάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τα παιδιά την πανδημία, τα συναισθήματά τους αλλά και τις 
απόψεις τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης διερευνούνται οι απόψεις των 
παιδιών για το μέλλον και την κοινωνία μετά την πανδημία. Τέλος γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. 

 
 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Βορείου Αιγαίου 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου  

 
Ο διευθυντής σχολικής μονάδας υποστηρίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει έγκυρο φορέα 

αξιολόγησης, λειτουργώντας ως υποστηρικτής αλλά και ως κριτής του έργου των 
εκπαιδευτικών, γεγονός που για αρκετούς μελετητές αποτελεί αντίφαση. Ο αξιολογητής-
διευθυντής διαφαίνεται ως βασικός συντελεστής της αξιολόγησης εκπαιδευτικών, εφόσον 
από αυτόν εξαρτάται το κύρος και η επιτυχία της. Επιπλέον ως αξιολογητής έχει 
περισσότερες πιθανότητες να είναι αποδεκτός από τους εκπαιδευτικούς. Η αποδοχή του 
αξιολογητή-διευθυντή από τους αξιολογούμενους-εκπαιδευτικούς αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης.  

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων διευθυντών σχολικών 
μονάδων σε σχέση με τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους με έμφαση στη λειτουργία του 
ελέγχου και στην εφαρμογή μιας επικείμενης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Το 
δείγμα της έρευνας αποτελείται από 148 διευθυντές δημοτικών σχολείων και το εργαλείο 
συλλογής δεδομένων είναι το γραπτό ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
διαφαίνεται ότι ο διευθυντής γίνεται οριακά αποδεκτός από τους εκπαιδευτικούς ως 
αξιολογητής του εκπαιδευτικού έργου. Αντίθετα η πλειονότητα του δείγματος θεωρεί ότι οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή θα καταστήσουν ή όχι αποδεκτό τον ρόλο του ως 
αξιολογητή εκπαιδευτικού έργου. 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

297 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ:  
ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
Παπαδόπουλος Αντώνιος, Υποψήφιος Διδάκτορας «Επιστημών της Αγωγής» του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα, καθιστώντας το ένα 

κεντρικό θέμα συζήτησης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο προσωπικό 
των σχολικών μονάδων ανατίθεται η ευθύνη για τη διαχείριση του εκφοβισμού, εξαιτίας των 
αρνητικών επιπτώσεων για όλους τους εμπλεκόμενους σε τέτοιου είδους περιστατικά. Τα 
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών παρέμβασης 
όταν αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό μεταξύ των μαθητών/τριών. Ο στόχος της παρούσας 
ποιοτικής μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί το προσωπικό των 
ελληνικών δημοτικών σχολείων για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά εκφοβισμού. 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των διευθυντών/ντριών, των 
υποδιευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν υλοποιήσει 
κάποιο πρόγραμμα μείωσης του εκφοβισμού στη σχολική μονάδα τους, συγκεντρώθηκαν 
μέσω 9 διαδικτυακών ομάδων εστίασης με 32 συμμετέχοντες/ουσες. Τα μετεγγραμμένα 
κείμενα που προέκυψαν αναλύθηκαν με τις αρχές της θεματικής ανάλυσης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το προσωπικό των δημοτικών σχολείων για την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού χρησιμοποιεί α) τις υποστηρικτικές – συνεργατικές στρατηγικές εμπλέκοντας 
ολόκληρη την τάξη και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, β) τις υποστηρικτικές - 
μεμονωμένες στρατηγικές εστιάζοντας στη συζήτηση με τους άμεσα εμπλεκόμενους των 
περιστατικών και γ) τις εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές που είναι 
προσανατολισμένες στον έλεγχο. Ωστόσο, αρκετοί από τους συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν 
πως υπάρχουν και ορισμένα άτομα από το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείων 
που αδιαφορεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η διερεύνηση των στρατηγικών που 
χρησιμοποιείται από το προσωπικό των δημοτικών σχολείων μπορεί να συμβάλει σε μια πιο 
ολοκληρωμένη κατανόηση της διαχείρισης του συγκεκριμένου προβλήματος στην Ελλάδα, 
προσφέροντας σημαντικά δεδομένα για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων 
παρεμβάσεων, αλλά και για τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του 
φαινομένου που θα βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των άμεσα εμπλεκόμενων στην 
καθημερινή σχολική ζωή, μέσα στο ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο της κάθε χώρας. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Παπαθανασίου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής  
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός 

Συνεργάτης 
 
Ο τουρισμός διαχρονικά αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα για την ελληνική 

οικονομία και η ανταγωνιστικότητά του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες της χώρας. Ακολούθως, η ποιότητα των 
υπηρεσιών εξαρτάται από την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται 
στην παροχή τους. Έτσι, λοιπόν, τουριστική εκπαίδευση και τουριστική ανταγωνιστικότητα 
θεωρούνται δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ οι ξένες γλώσσες κατ’ επέκταση αποτελούν 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό προσόν για οποιονδήποτε εμπλέκεται από οποιοδήποτε τομέα ή 
θέση εργασίας με τον τουρισμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πρωτίστως η 
διερεύνηση της αναγκαιότητας και χρησιμότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην 
ελληνική τουριστική εκπαίδευση και δευτερευόντως η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 
αυτή παρέχεται. Συγκεκριμένα, μέσω της καταγραφής των απόψεων σπουδαστών σχολών 
μεταδευτεροβάθμιας τουριστικής εκπαίδευσης, διερευνάται η σημασία της διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών, οι λόγοι για τους οποίους οι σπουδαστές αποφάσισαν να ασχοληθούν με 
αυτό τον τομέα, οι ξένες γλώσσες που παρακολουθούν στη σχολή τους, ο λόγος που επέλεξαν 
τις συγκεκριμένες ξένες γλώσσες αλλά και η γενικότερη ενασχόλησή τους με τις ξένες 
γλώσσες. Εξετάζονται ακόμη οι απόψεις τους για την αναγκαιότητα των ξένων γλωσσών στο 
μελλοντικό επάγγελμά τους αλλά και η σημαντικότητά τους στην ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, πραγματοποιήθηκε 
πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 253 
σπουδαστών ΔΙΕΚ τουριστικών κατευθύνσεων και σπουδαστών της Ανώτερης Σχολής 
Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ). Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την έρευνα επιβεβαιώνουν τη σημασία της παρουσίας ξένων γλωσσών στα 
προγράμματα σπουδών των τουριστικών σχολών της χώρας μας. Παράλληλα, ωστόσο, 
ασκείται κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών, ενώ 
διατυπώνονται προτάσεις και κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των 
προγραμμάτων σπουδών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 60 , Μ.ΕD., ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην επαγγελματική και προσωπική 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους εξοπλίσουν με τα κατάλληλα εφόδια 
ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές στη δική τους προσωπική και μαθησιακή ανάπτυξη . 

Σκοπός της έρευνας μας είναι ή διερεύνηση των απόψεων Νηπιαγωγών για τον βαθμό 
ικανοποίησης τους στην υποχρεωτική και στην προαιρετική επιμόρφωση, ποιά οφέλη 
υπάρχουν και σε ποιούς τομείς στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.  

Η υποχρεωτική επιμόρφωση, στην έρευνα μας, αφορά κυρίως την ενδουπηρεσιακή 
επιμόρφωση η οποία διενεργείται συνήθως από τα ΠΕΚΕΣ ή Π.Ε.Κ, είναι βραχύχρονη , (1 
ημέρας) γίνεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολικού έτους, εντός του εργασιακού 
ωραρίου. Έχει στόχο την ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών, την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και 
μεθόδων διδασκαλίας. Στη προαιρετική επιμόρφωση πάροχοι είναι συνήθως τα Π.ΕΚ.ΕΣ, τα 
Α.Ε.Ι., άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς . Τα προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα 
μπορεί να είναι βραχύχρονα ή μακράς διαρκείας και πραγματοποιούνται συνήθως εκτός 
εργασιακού ωραρίου ( Σ/Κ, απογεύματα). 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική με εργαλείο ερωτηματολόγιο, όπου χρησιμοποιήθηκε 
κλίμακα Likert με πέντε τιμές απαντήσεων: «καθόλου», «λίγο», «αρκετά», «πολύ», «πάρα 
πολύ». Το δείγμα ήταν «Ευκολίας», μέσω φόρμας Google . Αποτελείται από 80 Νηπιαγωγούς 
του Ηρακλείου: μόνιμες 70 %, αναπληρώτριες 30 %. Το 1/3 του δείγματος είναι Νηπιαγωγοί 
με 10-19 χρόνια υπηρεσίας ( 41,30%). 

Συμπεράσματα :Η Προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη απ’ ότι η 
υποχρεωτική, καλύπτει περισσότερο τις προσδοκίες, τις εκπαιδευτικές και προσωπικές 
ανάγκες και έχει περισσότερα οφέλη στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των 
Νηπιαγωγών. Οι Νηπιαγωγοί δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στον τρόπο οργάνωσης της 
Προαιρετικής επιμόρφωσης και επιθυμούν διαφορετική δομή στην υποχρεωτική θεωρώντας 
μειονέκτημα το μεγάλο ακροατήριο στις υποχρεωτικές ημερίδες. Άρα χρειάζεται να γίνουν 
αλλαγές και βελτιώσεις στις ημερίδες της υποχρεωτικής επιμόρφωσης : να διεξάγονται με 
μικρότερο ακροατήριο, συνεργατικές τεχνικές και βιωματική μάθηση. 
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«ΚΕΙΜΕΝΑ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ»: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
 

Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος 
 
Η Λογοτεχνία και η Γλώσσα της Α’ Λυκείου αποτέλεσαν την ευκαιρία να μιλήσουμε για 

ταυτότητες στο πλαίσιο εκπαιδευτικής έρευνας με κεντρικό άξονα τις ενότητες Τα Φύλα στη 
Λογοτεχνία και αφήγηση, περιγραφή, οπτική γωνία, «κριτικός λόγος», επιχείρημα. Μέσα από 
ποιήματα και τραγούδια, κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες διαγράψαμε μια πολύπτυχη και 
σπειροειδή πορεία μέσα στον χρόνο, αναδιφώντας πάνω στο θέμα του «υποκειμένου», 
κυρίως της γυναίκας που βιώνει κρίση. Πορευτήκαμε από το παρελθόν στο παρόν και 
αντίστροφα, ώστε να κατανοήσουμε το ευάλωτο «αποκείμενο πρόσωπο» που βιώνει την 
επισφάλεια, κανονικοποιείται ή αποκανονικοποιείται. Μας απασχόλησε το πώς ο «εαυτός» 
καθορίζει και καθορίζεται από τη συγκυρία, πώς εσωτερικεύει, επεξεργάζεται ή γίνεται 
«υποχείριο» του εξουσιαστικού λόγου που παράγεται. Ακόμη, κάτω από ποιες συνθήκες 
καθίσταται ανενενεργό, τρωτό, «σκουπίδι» ή του επιτρέπεται να μεταστρέψει τη στιγμή επ’ 
ωφελεία (του) μέσα στο ιστορικό-χωροχρονικό πλαίσιο. Πεδίο του ενδιαφέροντός μας 
αποτέλεσαν θέματα όπως η εκμετάλλευση (εργασιακή, οικονομική, του σώματος, 
γενικότερη), η προσφυγοποίηση, ο στιγματισμός, η κοινωνική απαξίωση και η αυτομομφή, η 
«πολιτική» υποβάθμιση υποκειμένων που κατέστησαν «αποκείμενα». Τα εν λόγω κείμενα 
υποκίνησαν διασημειωτικές διαδρομές, «μαραθώνιους» συζητήσεων, ποικιλία αναγνώσεων, 
έρευνα και δημιουργικές εργασίες από τους μαθητές Γενικού Λυκείου που κατέληγαν στο 
σύγχρονο συμφραζόμενο της πανδημίας (λόγω Covid 19). Η δημιουργικότητα των μαθητών 
εκφράστηκε με ατομικές και ομαδικές, δημιουργική γραφή, αγωγή θεάτρου, «αγώνες 
λόγων». Η υλοποίηση έλαβε χώρα αρχικά στην παραδοσιακή τάξη και έπειτα εξ αποστάσεως, 
με τη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Σχεδιάστηκε παράλληλα με τα μαθήματα, 
ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Αξιολογήθηκε ψηφιακά (αρχική, διαμορφωτική 
αξιολόγηση) και επίκειται τελική αξιολόγηση με ομάδες εστίασης μαθητών. Οι μαθητές 
συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας και καλλιέργησαν δεξιότητες 
διά βίου – συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας. 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Σιόντη Δήμητρα, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΑΦΠΠΗ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 
Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική παράμετρο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης. Διάφοροι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν την 
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επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη κατά τη 
χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Για την 
εκτίμηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο των Dinham & Scott, το οποίο σε προηγούμενες έρευνες έχει μεταφραστεί 
και προσαρμοστεί στα ελληνικά για χρήση σε εκπαιδευτικούς και νηπιαγωγούς. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 56 ερωτήσεις, με απαντήσεις που μετριούνται σε κλίμακα 
Likert πέντε σημείων (με 1= Υψηλή Δυσαρέσκεια, και 5=Υψηλή Ικανοποίηση). 
Συγκεντρώθηκαν 102 έγκυρα ερωτηματολόγια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 44% των 
νηπιαγωγών που υπηρετούσαν στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έδειξε υψηλή τιμή του δείκτη εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s 
Alpha=0.96). Οι νηπιαγωγοί παρουσίασαν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τις «Συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών» (μέση τιμή, Μ.Τ)=4.0 (±0,5) και τις «Κοινωνικές σχέσεις, 
επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» (M.T:3.7) (±0,7). Μέτριο ήταν το επίπεδο 
ικανοποίησης από παράμετρους όπως το «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» (M.T:3.1) και 
τα «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» (M.T:2.7). Ο 
παράγοντας «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» (Μ.T: 2.3) εμφάνισε τη χαμηλότερη 
βαθμολογία επαγγελματικής ικανοποίησης των νηπιαγωγών. Όσον αφορά τα αποτελέσματα 
από την εξέταση του ρόλου των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με την 
ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σπουδές, την προϋπηρεσία, τη θέση ευθύνης και τη 
σχέση εργασίας των συμμετεχόντων νηπιαγωγών. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
συμβάλουν στην εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και την διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη παρεμβάσεων και διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης με στόχο την ικανοποίηση των 
αναγκών και προσδοκιών των εκπαιδευτικών και τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων στην εκπαίδευση 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ 

 
Σταθάτου Ανδρομάχη, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής,Εκπαιδευτικός ΠΕ11 

Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΑΦΠΠΗ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 
Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι αντικείμενο έρευνας στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Η εργασιακή ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, όπως και κάθε εργαζόμενου 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ενδογενείς (προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, κα) και 
εξωγενείς παράγοντες (εργασιακοί παράγοντες, κα) συντελούν στη διαμόρφωση του 
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επιπέδου της εργασιακής ικανοποίησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί το 
επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Άρτας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Απριλίου και Μαΐου του 2020. Για 
τη διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε το TSI 
(Teacher’sSatisfactionInventory) ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης. Τη 
συγκεκριμένη περίοδο (σχολική χρονιά 2019-2020), το σύνολο των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούσαν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Π.Ε. Άρτας ήταν 430. Στη παρούσα έρευνα 
συλλέχθηκαν συνολικά 131 ερωτηματολόγια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 30,5% του 
συνόλου των εκπαιδευτικών.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων,έδειξε υψηλή εσωτερική 
συνέπεια (Cronbach'salpha=0,918 του ερωτηματολογίου.Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
στην έρευνα παρουσίασαν αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης από παράγοντες όπως τους 
συναδέλφους τους και το διευθυντή/ντριατους, τη φύση της εργασίας τους και τους μαθητές 
τους. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την αμοιβή 
και τις συνθήκες εργασίας. Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) έδειξε ότι το 
επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών διαφέρει (Ρ<0,01) ανάλογα με την 
ηλικία τους. Συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν χαμηλότερο επίπεδο 
ικανοποίησης από την εργασία τους σε σχέση με εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο. Είναι πιθανόν να συμβάλουν διάφοροι 
παράγοντες σε αυτό το ζήτημακαι θα πρέπει να διερευνηθεί προκειμένου να σχεδιαστούν 
παρεμβάσεις στα πλαίσια της βέλτιστης διοίκησης των σχολικών μονάδων και της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 
 
 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 

 
Διαχρονικά αν και η αξιολόγηση θεωρείται εγγενές στοιχείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, εν τούτοις, παραμένει σημείο διαφωνιών αφού η επιζητούμενη ποιότητα στην 
εκπαίδευση αποτελεί πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα πολύπλοκων κοινωνικών, πολιτισμικών 
και εκπαιδευτικών παραμέτρων. 

Στην εκπαίδευση ο όρος αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ποιοτική και 
ποσοτική μέτρηση της διδακτικής πράξης. Αντικειμενικά, η αξιολόγηση θεωρείται μία από τις 
αποτελεσματικότερες διαδικασίες, καθώς χρησιμοποιείται ως διαμορφωτικό κι επιταχυντικό 
μέσο για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί δε, απαραίτητη 
λειτουργία, μέσω της οποίας εκτιμάται, όχι μόνο η επίδοση των μαθητών, αλλά και η 
υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος γενικότερα. 

Στις μέρες μας η αξιολόγηση τείνει να αποκτήσει υπέρμετρη σημασία, εξ αιτίας της 
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ανταγωνιστικότητας που επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία και των εντάσεων μεταξύ γονιών, 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ελλάδα εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 19ο αιώνα, 
πριν τη γέννηση του θεσμού του μαζικού σχολείου και φτάνει μέχρι σήμερα. Τυπικά 
αφορούσε στον έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών, του έργου των 
ιδρυμάτων, των διδασκόντων και των μαθητών σ’ αυτά. Να σημειωθεί όμως, ότι 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εφαρμογής απογοητευτικών πολιτικών και κομματικών 
αυθαιρεσιών από τις εκάστοτε κυβερνητικές ηγεσίες σε μια αποτυχημένη προσπάθεια 
επιβολής ομοιομορφίας στην εκπαίδευση. 

Στον 20ο αιώνα, οι διαδικασίες αξιολόγησης συνεχίζουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, προσαρμοσμένες ανάλογα στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 
που επικρατούν. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται μια στροφή 
προς την εφαρμογή αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, προς την αυτό-
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής έρευνας σχετικά με 
την αξιολόγηση, ως μέσο βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα 
μελέτη παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότεροι θεσμοί αξιολόγησης που εφαρμόσθηκαν στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση της σύγχρονης αξιολόγησης. 

Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η ιστορική αναδρομή της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης στη χώρα μας, προκειμένου να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητά της. 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών, Δ/ντης 21ου 

Δ.Σχολείου Σερρών 
 
Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες αφορούν κινήσεις μεγαλύτερης επιδεξιότητας και 

ακρίβειας, στην καθημερινή ζωή, ενώ προαπαιτούν τη χρησιμοποίηση μικρότερων μυϊκών 
ομάδων των χεριών και των δαχτύλων, αυξάνοντας την ανεξαρτησία και την αυτοεκτίμησή 
των ανθρώπων. Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση αυτών των 
δεξιοτήτων και την ανίχνευση των παιδιών με κινητικές δυσκολίες, οι εφαρμογές Βαθιάς 
Μάθησης, έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, περιοριζόμενες ωστόσο στα μαθήματα 
της Φυσικής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα τα συνελικτικά νευρωνικά 
δίκτυα (Convolutional Neural Networks- CNN), μέθοδος βασισμένη στην αναγνώριση 
εικόνας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη του τύπου της σωματικής 
δραστηριότητας σε αυτήν την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

Για το λόγο αυτό, αυτή η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, με την χρήση μοντέλου βαθιάς μάθησης βασισμένου στην 
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αναγνώριση εικόνων. 
Το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι ζωγραφιές περίπου 500 παιδιών, προνηπίων και 

νηπίων Νηπιαγωγείων του Νομού Σερρών, που αρχικά αξιολογήθηκαν με την κλίμακα 
κινητικής αξιολόγησης του τεστ της Griffihts No II.  

Όπως διαπιστώθηκε, το μοντέλο CNN που επιλέχθηκε αξιολογώντας σωστά το 85% των 
περιπτώσεων, αποδίδοντας καλύτερα κατά 23,5%-25% σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Στην 
ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή μιας μεθόδου βαθιάς μάθησης για την 
αξιολόγηση των κινητικών διαταραχών στην προσχολική εκπαίδευση, προαπαιτεί μικρό 
περιθώριο σφάλματος. 

 
 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Σφακιωτάκη Κυριακή, Υποψ. Διδάκτορας Ε.Α.Π.υπότροφος Ι.Κ.Υ 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης των εκπαιδευομένων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν και 
αναλύουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών όπως αυτές αποκτώνται κατά τη διάρκεια 
της μαθησιακής τους πορείας. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις υπογραμμίζουν τη 
σημασία της ενεργούς δέσμευσης των εκπαιδευομένων στην απόκτηση μετα-γνωστικών 
δεξιοτήτων. Η αυτό-αξιολόγηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που οι 
εκπαιδευόμενοι απαιτείται να έχουν αποκτήσει και εφαρμόσει προκειμένου να πετύχουν τη 
μελλοντική τους επαγγελματική και δια βίου εκπαιδευτική ανάπτυξη. Επιπλέον, αποτελεί ένα 
δυναμικό στοιχείο της μάθησης από απόσταση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
αναδείξει τη σπουδαιότητα της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
μέσα από την παρουσίαση σημαντικών αξόνων που την συνιστούν. Η μεθοδολογία της 
εργασίας στηρίχθηκε στην βιβλιογραφική έρευνα και επισκόπηση η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω μελέτης σχετικής ξένης βιβλιογραφίας. Αρχικά, αφού δόθηκε ο 
λειτουργικός ορισμός για αυτήν την έννοια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα οφέλη - 
επιδράσεις όπως αποκομίζονται από την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη 
συνέχεια αναδείχθηκαν τα εμπόδια και οι προβληματισμοί που αναδύονται κατά την 
εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της αυτό-αξιολόγησης από τους εκπαιδευομένους και τέλος, οι διαφορετικές 
μέθοδοι εφαρμογής της. Από την έρευνα αναδεικνύεται το γεγονός πως η αυτό-αξιολόγηση 
μπορεί να αυξήσει το επίπεδο ενδιαφέροντος και κινήτρων των εκπαιδευομένων και να 
καλλιεργήσει το υπόβαθρο το οποίο οδηγεί σε επιτυχή ακαδημαϊκή απόδοση και ενισχυμένη 
μάθηση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη των κρίσιμων δεξιοτήτων οι οποίες θα 
επιτρέψουν στους εκπαιδευομένους να αξιολογούν και να αναλύουν τη δική τους δουλειά, 
κάτι που αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της αυτό-κατευθυνόμενης διά βίου μάθησης. Κατ’ 
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επέκταση, θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο της μάθησης, διότι ο εκπαιδευόμενος αποκτά 
γνώσεις και η διαδικασία αυτή αντανακλά τα προσωπικά επίπεδα μάθησης του. 

 
 
 

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

 
Σωπασή Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.2 

 
Η εισήγηση πραγματεύεται το ρόλο των παραστατικών τεχνών μέσα από τις νέες 

τεχνολογίες ως μέσο καλλιέργειας κοινωνικών στάσεων στην εκπαίδευση. Με άξονα την 
τέχνη μαθητές με διαφορετικές ανάγκες ή χαρακτηριστικά μπορούν να προσεγγίσουν ένα 
διδακτικό αντικείμενο καθώς επηρεάζονται αντιληπτικές και συναισθηματικές παράμετροι 
της μάθησης. Η προσέγγιση αυτή δύναται να αξιοποιήσει την τεχνολογία μέσα από 
παραστατικές μορφές τέχνης όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος, ο χορός, η όπερα. Η 
διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι σε ένα αντίστοιχο εγχείρημα είναι σημαντική 
γιατί η στάση διαμορφώνει την ανταπόκριση. Κρίνεται αναγκαία η συνδρομή της τεχνολογίας 
που μετατρέπεται σε ένα εργαλείο διαφορετικής απόδοσης του περιεχομένου.  

Το θεωρητικό μέρος εξετάζει τη σχέση της τέχνης με θεωρίες μάθησης με εστίαση στην 
κοινωνική μάθηση και την καλλιέργεια στάσεων. Παρά την ύπαρξη ικανού αριθμού ερευνών 
που αφορούν στην αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία, δεν εντοπίστηκαν έρευνες που αξιοποιούν παραστατικές τέχνες σε συνδυασμό 
με την τεχνολογία για ένα διδακτικό αντικείμενο. Για να συμπληρωθεί το κενό αυτό 
επιλέχθηκε να διεξαχθεί έρευνα δράσης για την ερμηνεία και την αξιολόγηση της στάσης των 
μαθητών απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο, στη συνεργασία των μαθητών καθώς και σε 
ζητήματα που αφορούν στην σύγχρονη πραγματικότητα.  

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο 
έργο του Ευριπίδη όπου προσεγγίστηκε η σύνδεση παραστατικών τεχνών μέσα από νέες 
τεχνολογίες.  

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι η παραπάνω προσέγγιση συνέβαλε στην 
κριτική διαπραγμάτευση θεμάτων. Στην βιωματική εμπλοκή καθώς και στην 
ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από εναλλακτικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις του 
μαθήματος. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας ενίσχυσε την αποσαφήνιση νοημάτων για την 
κατανόηση του μαθήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν πρακτική αξία στη 
διδακτική διαδικασία για την εκπλήρωση των στόχων του μαθήματος. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Τσιολάκκη Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Frederick 
Ορφανός Στέλιος, Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  
 
Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι τα υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) 

είναι πολύ πιο σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα του Δείκτη Ευφυΐας. Καθώς η ΣΝ συνδέεται 
με την επίδοση και την απόδοση του ατόμου κατά την εκτέλεση εργασιών, αρκετοί ερευνητές 
επιχείρησαν να μελετήσουν την επίδραση της ΣΝ στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα 
της ηγεσίας. Στη σύγχρονη εποχή, η έρευνα έχει υποστηρίξει ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι 
στενά συνδεδεμένη με την σχολική επιτυχία. Όμως, η ηγεσία δεν οφείλει την 
αποτελεσματικότητά της αποκλειστικά λόγω των ατομικών ικανοτήτων και συμπεριφορών 
ενός ηγέτη, καθώς πολλά από αυτά μπορούν να διδαχθούν και να εφαρμοστούν από έναν 
αριθμό ατόμων, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ηγεσία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Έτσι, 
μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων, κρίνεται σημαντική 
και η ανάπτυξη κοινωνικών-διαπροσωπικών ικανοτήτων. Η πολυπλοκότητα του ρόλου του 
εκπαιδευτικού ηγέτη έγκειται επίσης στο γεγονός ότι τα σχολεία συναποτελούν το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και το χώρο προετοιμασίας των αυριανών πολιτών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της κουλτούρας, της ανάπτυξης και της οικονομίας. 
Πληθώρα ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, υποστηρίζουν μέσα 
από τα αποτελέσματά τους, τη σύνδεση της ΣΝ με την ηγεσία και, ειδικότερα, με την 
εκπαιδευτική ηγεσία. Επιπρόσθετα, αρκετές έρευνες υποστήριξαν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία 
συντελεί και συμβάλλει στη σχολική επιτυχία, η οποία προέρχεται κυρίως μέσα από τις 
μαθησιακές επιδόσεις. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, θεωρείται σημαντική η ανάπτυξη της 
ΣΝ της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς συντελεί στη βελτίωσή του έργου της και επομένως, 
μέσα από τη βελτίωση της ηγεσίας, η σχολική επιτυχία δύναται να επιτευχθεί. 

Λέξεις-κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκπαιδευτική Ηγεσία, σχολικό συγκείμενο, 
σχολική επιτυχία 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 
Τσιώνη Ειρήνη, Δασκάλα 

 
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον η εκπαιδευτική 

μονάδα ως ανοικτό σύστημα συνδιαλέγεται με την κοινωνία από την οποία δέχεται επιρροές. 
Η δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά κυρίως των 
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εκπαιδευτικών μεταξύ τους συμβάλλει σημαντικά τόσο για την αποτελεσματική λειτουργία 
της, όσο και για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που αυτή παρέχει.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας είναι 
καθοριστικός, επειδή το αξιακό σύστημά τους, οι πεποιθήσεις και αντιλήψεις τους 
αντανακλώνται μέσα σε αυτή χαρίζοντάς της μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία τη 
διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Για να επιτευχθεί 
κουλτούρα συνεργασίας σε μια εκπαιδευτική μονάδα καθοριστικό ρόλο συνιστούν η 
επικοινωνία και οι σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του 
Συλλόγου Διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας είναι καθοριστικός, επειδή σε μια 
εκπαιδευτική μονάδα είναι αυτοί οι οποίοι θα στηρίξουν και θα καλλιεργήσουν κουλτούρα 
συνεργασίας.  

Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών για τον ρόλο τους στη διαμόρφωση συνεργατικής σχολικής 
κουλτούρας. Με βάση το σκοπό σχεδιάστηκαν και τα ερευνητικά ερωτήματα που συνομιλούν 
ερευνητικά με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με 
ερωτηματολόγια τα οποία δομήθηκαν με τη βοήθεια του google forms. Έπειτα 
αποστάλθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκπαιδευτικών μονάδων διαμέσου της ΔΠΕ 
Σερρών με την παράκληση να προωθηθούν στο προσωπικό mail των εκπαιδευτικών. Οι 
αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS24 και περιγράφηκαν αναλυτικά σε πίνακες 
και διαγράμματα. Από τα συμπεράσματα της διερεύνησης τονίζεται τόσο ο ουσιαστικός 
ρόλος των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής 
κουλτούρας όσο και σε πλαίσιο ενδυνάμωσης και εμψύχωσης του συλλόγου των 
Διδασκόντων. 

 
 
 

Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Χάλαρη Μαρία, European University Cyprus / Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Research 
Fellow 

Βρυωνίδης Μάριος, European University Cyprus / Καθηγητής, Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία 
της Εκπαίδευσης & Ερευνητικές Μέθοδοι  

 
Η πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα πρόληψης που επιβλήθηκαν (όπως η κοινωνική 

απόσταση, οι αυστηροί αποκλεισμοί, η απομόνωση στο σπίτι και η αναστολή όλων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα και την Κύπρο, έφερε στο 
φως τις ανεπάρκειες στον χώρο της υγείας και στον χώρο της εκπαίδευσης, τις συμβατικές 
ιεραρχίες όχι μόνο σε σχέση με τον πλούτο, το εισόδημα και την οικονομική ασφάλεια, αλλά 
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και τις ιεραρχίες που συνδέονται με αξιόλογες συνθήκες, πρακτικές, τρόπους ζωής και 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
αρκετές χώρες ήταν ήδη βυθισμένα σε μια παρατεταμένη κρίση έλλειψης πόρων, υποδομών, 
ανθρώπινου κεφαλαίου κλπ. πριν από την εμφάνιση του COVID-19. Αυτή όμως η άνευ 
προηγουμένου κρίση αποκάλυψε πιο ξεκάθαρα τις βαθιές ανισότητες στα σχολεία και τις 
ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.  

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουμε μια έρευνα η οποία χρησιμοποιεί μια 
συγκριτική και διατομεακή προσέγγιση για να διερευνήσει την επίδραση της εμπειρίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην υποκειμενική ευημερία και την ευτυχία των 
μαθητών/τριών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η έρευνα αυτή μέσα από τη μελέτη των 
απόψεων των μαθητών/τριών με ερωτηματολόγια και ομάδες εστίασης, επιχειρεί να 
προσθέσει ένα νέο σύνολο εμπειρικών στοιχείων στη συζήτηση για την ευημερία και την 
ευτυχία και νέα γνώση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, θέτει 
σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον πιθανό ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της 
ευημερίας των μαθητών/τριών στο πλαίσιο αυτό. Συγκεκριμένα, στην εισήγηση αυτή θα 
παρουσιάσουμε το κοινωνικο-εκπαιδευτικό, το ερευνητικό και το θεωρητικό πλαίσιο της 
έρευνας, τη μεθοδολογία καθώς και τα πρώτα αποτελέσματά της. 

 
 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Χατζηκυριάκου Γιάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη των επιμέρους παραμέτρων που 

πλαισιώνουν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ διδασκαλίας από τους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις δύο χρονικές περιόδους της 
πανδημίας (Μάρτιος- Νοέμβριος 2020). Ιδιαίτερη έμφαση ερευνητικά αποδίδεται στη 
δεύτερη φάση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπου οι τελευταίες υποχρεούνταν να παρέχουν «σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
(Webex) καλύπτοντας ταυτοχρόνως τη διδακτέα ύλη. Ως εκ τούτου, οι διευθυντές των 
σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων όφειλαν να διαμορφώσουν 
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης διδασκαλίας (Webex), λαμβάνονταν 
υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και να το αποστείλουν στις οικείες 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σ' αυτό το θεσμικό πλαίσιο και με την 
παρέλευση ενός διδακτικού διμήνου εφαρμογής της «σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης» στους μαθητές, οι ερευνητές επιδιώκουν να διενεργήσουν ποσοτική έρευνα 
με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 
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αυτό χωρίζεται σε τρεις θεματικούς άξονες και περιέχει ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου. 
Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας της έρευνας περιλαμβάνει την αποτύπωση της προγενέστερης 
εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο 
δεύτερος εστιάζει στην αποκωδικοποίηση των δυσκολιών/προβλημάτων που φάνηκε να 
δυσχεραίνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και ο τρίτος επιχειρεί την αποτίμησή της μετά 
την παρέλευση της εφαρμογή της και σε συγκριτικό επίπεδο με την πρώτη φάση της 
λειτουργίας της. Σημειωτέον ότι η παρούσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη συλλογής των 
ποσοτικών της δεδομένων, τα οποία μέσω της κατάλληλης ανάλυσής τους θα διαφωτίσουν 
την επικρατούσα κατάσταση και θα συμβάλλουν στην πιθανή άρση των δυσχερειών της 
πιθανής μελλοντικής εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 
 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ψαρούλη Σοφία, Σχολική Νοσηλεύτρια, M.Ph 
Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής Υγιεινής, Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών  

 
Η εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, στα 
προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία. Μέσα από τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, διερευνήθηκαν και αναδείχτηκαν τα πιθανά εμπόδια 
εμπλοκής και υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς. 

Η έρευνα που διεξήχθη πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με την 
μέθοδο της ποσοτικής προσέγγισης, σε δείγμα 654 εκπαιδευτικών του νομού Αχαΐας. 
Επιλέχθηκε επίσης, η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ως προς το φύλο, 
την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, την περιοχή που ανήκει το σχολείο που υπηρετούν και ως 
προς τη σχέση εργασίας στο φορέα. 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει κάποιο 
επιμορφωτικό σεμινάριο αγωγής υγείας, έχουν υλοποιήσει προγράμματα αγωγής υγείας στα 
σχολεία του νομού Αχαΐας την τελευταία πενταετία, σε σχέση με τη σταδιακή μείωση που 
παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η θετική στάση και η αντίληψη που 
διαπιστώνεται, αποτυπώνεται και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο οι 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται σημαντικά κίνητρα όπως εργασιακή ανέλιξη, επιδόματα, 
πρόσθετες απολαβές, απαλλαγές, project από φορείς, που θα τους ωθήσουν να υλοποιούν 
προγράμματα αγωγής υγείας. Σημαντικά εμπόδια όπως η έλλειψη γνώσεων σε θέματα 
αγωγής υγείας, η έλλειψη υποστήριξης από τις αρχές, από διάφορους φορείς και από 
συναδέλφους και γονείς, η απουσία κατάλληλων συνθηκών ενός σχολικού περιβάλλοντος 
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και η προαιρετική εφαρμογή τους που καθιστά επιπλέον ασαφή τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
στα προγράμματα αγωγής υγείας, θα πρέπει να εξαλειφθούν για τη βιωσιμότητα των 
προγραμμάτων αγωγής υγείας από τους εκπαιδευτικούς. 

Η δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη των προγραμμάτων 
αγωγής υγείας, η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, η διασύνδεση των προγραμμάτων 
σπουδών εκπαίδευσης με την αγωγή υγείας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του 
εκπαιδευτικού, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων αγωγής 
υγείας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
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Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
Αθανασέκου Μαρία, Ιστορικός Τέχνης, ΣΕΠ ΕΑΠ, Frederick University 

Λεβέντη Ευμορφία, Ειδική Παιδαγωγός  
 
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η εστίαση στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση 

μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες έτσι ώστε οι δεξιότητές τους να αναπτυχθούν 
μέσα από τη φαντασία, τη συναίσθηση και τη δική τους έκφραση. Αποτελεί παραδοχή πλέον 
πως η ενσωμάτωση των τεχνών έχει μια εμβληματικά θετική επίδραση στους μαθητές με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ενσωμάτωση των 
τεχνών στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας καθώς ο ενεργός ρόλος του 
μαθητή αλλά και η σύνδεσή του με τη σχολική ζωή και την ζωή εκτός σχολείου επιστρέφει 
πολλά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι τα παιδιά με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες συμπεριφέρονται και αντιδρούν μέσα από μια ποικιλία τρόπων. Η 
τέχνη μπορεί να συμβάλλει σε μια αξιοσημείωτη γνωστική εξέλιξη είτε ο μαθητής ανήκει στο 
Φάσμα του Αυτισμού, είτε έχει Σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η τέχνη μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές όλων των 
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Ο Eisner αναλύει πως οι αισθήσεις, μέσω της επαφής με 
την τέχνη, καλλιεργούν την ικανότητα της συναίσθησης και της συνείδησης και συμβάλλουν 
στη διερεύνηση και ανακάλυψη του κόσμου, των σχέσεων, της επικοινωνίας και της 
κοινωνικής λειτουργικότητας, πραγματοποιώντας σύνδεση της τέχνης με τις αισθήσεις, τη 
μάθηση, την αισθητική, τον πολιτισμό και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η σύνδεση της 
φύσης και της τέχνης, μέσω των διάφορων υλικών που προσφέρει η γη, βοηθούν την 
ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης αποτελώντας το βήμα για να ενισχυθεί η αυτοεικόνα του 
παιδιού και να δημιουργηθούν κίνητρα για μάθηση. Η τέχνη όταν παντρεύεται με την γη 
δημιουργεί το ασφαλές πλαίσιο για να υπάρξει χώρος όπου τα παιδιά θα μπορούν να 
εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να εκφράσουν φόβους και αγωνίες. 

 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Αναστασίου Μερόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας 
Λελεντζή Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α., Μ.Εd.  

 
Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διάρκειας δέκα 

διδακτικών ωρών με πληθυσμό-στόχο υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων. To θέμα του 
προγράμματος είναι «Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Διδασκαλίας».  

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 
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προγράμματος με αναφορά στη στοχοθεσία και στην περιγραφή της διαδικασίας της 
διδασκαλίας με παράλληλη τεκμηρίωση της υιοθέτησης των κατάλληλων ενεργητικών 
διδακτικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων. 

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών 
ευρημάτων από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού και 
των στόχων του προτεινόμενου προγράμματος. 

 
 
 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Αναστασίου Μερόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας 

Λελεντζή Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α., Μ.Εd.  
 
Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι να καταδειχθεί η αναγκαιότητα της επικοινωνίας και 

της αξιολόγησης στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση.  
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται αναλυτικά ο καθοριστικός ρόλος της επικοινωνίας 

των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διαβίου 
μάθηση για την επιτυχή έκβαση αυτής. Τα μοντέλα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης και διαβίου 
μάθησης που σχεδιάζονται με αυτό το δεδομένο προωθούν τον πλουραλισμό και την 
ευελιξία και διευκολύνουν τη μάθηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 

Τέλος, αναλύεται ο ρόλος της αξιολόγησης στη διασφάλιση της ποιότητας της εξ 
Αποστάσεως εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Αποδεικνύεται ότι αυτή είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί (α) η ανατροφοδότηση των ενεργειών και 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης, (β) ο 
σχεδιασμός, η ανάπτυξη και παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και (γ) η 
ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. 

 
 
 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Αυγερινούδη Δήμητρα- Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ01- Master of Education 

 
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη της επιρροής των κινήτρων και 

των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για την επιλογή μεταξύ εργασίας στην ειδική ή γενική 
εκπαίδευση. Η εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων έγινε με τη εφαρμογή της 
ποσοτικής μεθόδου σε πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια σχετικού 
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ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε αποκλειστικά ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και αφού διαμοιράστηκε, συγκεντρώθηκαν εκατόν πενήντα τρεις(153) απαντήσεις 
από εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στο Νομό Αττικής, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, 
ογδόντα έξι(86) εκ των οποίων ήταν αναπληρωτές και εξήντα επτά(67) μόνιμοι. Τα κυριότερα 
κίνητρα που αναγνωρίστηκαν ως πλέον σημαντικά για την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης 
ήταν οι οικονομικές απολαβές και το περιορισμένο ωράριο εργασίας. Στον αντίποδα, ως 
σημαντικότερα κίνητρα για την επιλογή της ειδικής εκπαίδευσης αναγνωρίστηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς το κίνητρο της κοινωνικής συνεισφοράς και το κίνητρο της μεταφοράς των 
γνώσεων και εμπειριών. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η τοποθέτηση σε 
διαφορετική περιοχή χρόνο με το χρόνο δεν αποτελεί κίνητρο ούτε για τους εκπαιδευτικούς 
της γενικής αλλά ούτε και της ειδικής εκπαίδευσης όσον αφορά τους αναπληρωτές, παρ’ όλο 
που λόγω του συστήματος προσλήψεων αλλάζουν τόπο και σχολεία όπου διδάσκουν. 
Αναφορικά με τις προσδοκίες, οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης αναγνωρίζουν ως 
σημαντικότερη προσδοκία αυτή της κοινωνικής συνεισφοράς και της μετάδοσης των 
γνώσεων στους μαθητές, ενώ της ειδικής εκπαίδευσης την επικοινωνία μεταξύ συνάδελφων 
του κλάδου. Αντιθέτως, η μικρότερης σημασίας προσδοκία τόσο των εκπαιδευτικών της 
γενικής όσο και των εκπαιδευτικών της ειδικής εκπαίδευσης αποτελεί η γνωριμία πόλεων 
που δεν έχουν επισκεφτεί έως τώρα. Τέλος, σημαντικά ευρήματα της διεξαχθείσας έρευνας 
αναδεικνύουν ως μείζονος σημασίας δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η 
οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, τα οποία διαφοροποιούν τα 
κίνητρα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ γενικής 
και ειδικής εκπαίδευσης. 

 
 
 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
 

Αυγουστάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του πρώτου κύματος της 

πανδημίας του COVID-19 και του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι στην ψυχολογία των 
εφήβων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αξιοποιούνται έρευνες που διεξήχθησαν κατά 
την περίοδο Μαρτίου- Ιουνίου 2020 στην Ελλάδα, αλλά, και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. 
Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη επιστημονικά άρθρα που άπτονται του ζητήματος αυτού. 
Όπως αποτυπώνεται στις έρευνες και στα άρθρα, οι έφηβοι ανά τον κόσμο επηρεάστηκαν, 
κάποιοι λιγότερο και κάποιοι περισσότερο, από την κατάσταση την οποία βίωσαν 
εμφανίζοντας, από τη μία, ποικίλα συμπτώματα με κυρίαρχα το άγχος, την ανησυχία, την 
ευερεθιστότητα, την αδυναμία συγκέντρωσης ή, ακόμα, και την κατάθλιψη και, από την 
άλλη, παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των συγκρούσεων μεταξύ των 
μελών της οικογένειας, τα οποία δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την συνύπαρξη τους στο 
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σπίτι κατά τη διάρκεια του ολικού απαγορευτικού. Η νευρικότητα αυτή των εφήβων 
προκύπτει και λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της απομάκρυνσης τους από τις 
παρέες των συνομηλίκων τους. Μέσα σε όλα αυτά διαπιστώνεται και η ανησυχία των γονέων 
για την πολύωρη παραμονή των έφηβων παιδιών τους μπροστά σε μία οθόνη είτε αυτή 
αφορά την τηλεκπαίδευση είτε την πλοήγηση στο διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς λόγους. Η 
προσέγγιση του θέματος, τέλος, αποσκοπεί στο να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες για 
την ψυχολογία των εφήβων κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού τους, οι οποίες θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως οδηγός τόσο για τους γονείς όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού με τον έφηβο την πρωτόγνωρη 
κατάσταση που βιώνει. 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ-  
ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Ζορμπάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια συγκριτική μελέτη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

όπως αυτή παρέχεται σε τρεις χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Οι δύο χώρες 
έχουν παρόμοια νοοτροπία (Ελλάδα και Κύπρος) ενώ η τρίτη (Σουηδία) είναι εντελώς 
διαφορετική. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν ακριβώς για το λόγο αυτό. Η επιλογή της 
Σουηδίας έγινε για να παρουσιαστεί μια άλλη οπτική γωνία, αυτή των σκανδιναβικών χωρών 
που φημίζονται για τα αξιοκρατικά εκπαιδευτικά τους συστήματα και τις πολιτικές των ίσων 
ευκαιριών για όλους.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μέσα από το νομοθετικό 
τους πλαίσιο όπως αυτό εξελίχθηκε, τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε καθεμία από αυτές 
και τις υποστηρικτικές δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στόχος είναι η αναζήτηση 
ενός λειτουργικού μοντέλου εκπαίδευσης που θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την 
αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών και την κριτική αξιοποίησή τους. Μελετώνται τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή εστιάζοντας στο 
σύστημα εκπαίδευσης, στο περιεχόμενό του και στις απαιτήσεις για να μπορέσει να εργαστεί 
κάποιος στην ειδική αγωγή. Παρουσιάζεται επίσης ο ρόλος διαφόρων ειδικών από 
διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι, 
καθώς και η σημασία της συμμετοχής της οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως η 
στάση της κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία και την ένταξη. Η μελέτη αυτών των χωρών 
μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πως βιώνεται στην πράξη η ειδική αγωγή αλλά και ποιοι 
είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας. Εκτός 
όμως τις διαφορές και τις ομοιότητες στις πολιτικές και τη νομοθεσία αναδεικνύεται και πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζουν η οικονομία αλλά και τα ιστορικά βιώματα της κάθε χώρας. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Ζορμπάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Με την εισήγηση επιχειρείται η ανάλυση των αλλαγών που έχουν επέλθει στην Ειδική 

Αγωγή από τον νόμο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008 ΦΕΚ 199 / Α / 2.10.2008) και μετά. Αξιολογούνται 
πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην 
παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος της εργασίας 
είναι η διερεύνηση για το κατά πόσο ενισχύεται και προωθείται η ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ παράλληλα 
γίνονται προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο ουσιαστική ένταξη, η οποία 
θα στοχεύει στη συμπερίληψη με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα. Αρχικά παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα από το 
2008 και μετά καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούνται όσον αφορά την ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση. Οι πρακτικές αυτές αναλύονται και αξιολογούνται όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους στην ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες 
αναδεικνύοντας τις τυχόν αστοχίες τους αλλά και τα θετικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια 
γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις υπάρχουσες 
πρακτικές με στόχο τόσο τον εναρμονισμό με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές, όσο και 
την προώθηση ενός μοντέλου το οποίο θα προωθεί το μετασχηματισμό όχι μόνο της 
εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας προς ένα σύστημα εκπαίδευσης που να μπορεί να τους 
δεχτεί όλους. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η πολιτική της ένταξης που για επιτευχθεί 
θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες που βιώνει το εκπαιδευτικό και κοινωνικό μας σύστημα 

 
 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
Καραγιάννης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα τρία κύρια φιλοσοφικά ρεύματα που επηρέασαν 

τη διοικητική επιστήμη και εξετάζεται κριτικά η δυνατότητα εφαρμογής τους σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Παράλληλα αναπτύσσεται η εισαγωγή κουλτούρας 
επαγγελματικής ανάπτυξης σε μια σχολική μονάδα και αναζητούνται οι πιθανές επιρροές των 
φιλοσοφικών τάσεων στην αλλαγή αυτή, μελετάται κατά πόσο η αλλαγή κουλτούρας 
συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού και σχολιάζεται ο 
πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή, ιδιαίτερα στην εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγής 
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κουλτούρας. 
Διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της σύγχρονης διοίκησης προωθεί τους στόχους και τις 

επιδιώξεις του οργανισμού, με την παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμό, 
στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο διευθυντής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και τη 
βελτίωση σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ "Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 
 

Καραγιάννης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Ως γενικοί στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ τάξης δημοτικού αναγράφονται η 

ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για την ελληνική μυθολογία και τις 
επιπτώσεις της στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη καθώς και η επαφή τους με την 
πολιτιστική κληρονομιά. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων καθίσταται αναγκαία η 
αναβάθμιση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/οποία σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να αναδομήσει τη διδακτέα ύλη με τη συνεισφορά των Νέων 
Τεχνολογιών, με τη χρήση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων μάθησης και με τη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας στην τάξη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες/ικανότητες των μαθητών/μαθητριών του/της. Η ανωτέρω παραδοχή επιδιώκεται να 
ενισχυθεί με την παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Ο μινωϊκός πολιτισμός» 
του μαθήματος Ιστορίας με την προώθηση πέντε επιπέδων στοχοθεσίας (ανάπτυξη γνώσεων, 
δεξιοτήτων, στάσεων, επικοινωνίας, καθώς επίσης και στην καλλιέργεια οριζόντιων 
δεξιοτήτων).  

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε με τους μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης ενός 
εξαθέσιου δημοτικού σχολείου της περιοχής των Γρεβενών κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Τ.Π.Ε. επιπέδου Β’ και συνδέθηκε διαθεματικά το μάθημα 
της Ιστορίας με το γλωσσικό μάθημα, τη γεωγραφία και την αισθητική αγωγή. 
Τροποποιήθηκε, όμως, και συμπληρώθηκε βιβλιογραφικά για τις ανάγκες του συνεδρίου. 

Διαπιστώνεται ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και η χρήση των εκπαιδευτικών 
λογισμικών συμβάλλουν καθοριστικά στη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας, της 
επικοινωνιακής δεξιότητας, του εννοιολογικού υπόβαθρου, της ψηφιακής ικανότητας, της 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και της αισθητικής αντίληψης των παιδιών. 
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Κωνσταντινίδης Χρήστος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ-Εκπαιδευτικός 

Ριζοπούλου Ευανθία, Εκπαιδευτικός-μεταπτυχιακή φοιτήτρια  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμπεριφορά και η αντίδραση των 

υπαλλήλων μιας περιφερειακής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), της Φορολογικής 
Διοίκησης, αναφορικά με τη μετάβαση της υπαγωγής της από τη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4389/2016 και στα πλαίσια 
εφαρμογής του Τρίτου Μνημονίου Συνεργασίας. 

Η μετάβαση στην νέα αυτή εποχή τόσο στον τομέα της διοίκησης όσο και στον τομέα της 
οργάνωσης των Δ.Ο.Υ σηματοδοτεί την απαρχή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον τρόπο 
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού τους, επηρεασμένο από αντίστοιχες διεθνείς 
πρακτικές εφαρμογής των αρχών του Μάνατζμεντ στη Φορολογική Διοίκηση.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την επίδοση ανώνυμων ερωτηματολογίων έρευνας 
στους εργαζόμενους της υπό μελέτης Δ.Ο.Υ. Από τους 101 υπηρετούντες υπαλλήλους 
συμμετείχαν στην έρευνα οι 95 από αυτούς. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπάρχει θετική 
προδιάθεση των εργαζομένων απέναντι στις προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις, 
υπολογίζοντας και ελπίζοντας σε μια δικαιότερη και αξιοκρατικότερη μεταχείριση σε σχέση 
με το παρελθόν , αλλά με μια πολύ σημαντική επιφύλαξη και δυσπιστία για την επιτυχή 
έκβαση των όσων προωθεί η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε, τόσο για το μέλλον τους ως εργαζόμενοι, 
όσο και για την πορεία της ίδιας της νεοσύστατης Αρχής. 

 
 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Κωνσταντινίδης Χρήστος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ-Εκπαιδευτικός 

Ριζοπούλου Ευανθία, Εκπαιδευτικός-μεταπτυχιακή φοιτήτρια  
 
Είναι κοινά παραδεκτό ότι η χρηματοπιστωτική κρίση, την τελευταία δεκαετία είχε 

σημαντικές κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνέπειες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως και στη χώρα μας. Αναμφίβολα, oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όπως 
αποδεικνύεται και από την βιβλιογραφία, επηρέασαν και τον Τομέα της Υγείας.  

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης στους χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, πως δηλαδή η μείωση του εισοδήματος τους, της 
φαρμακευτικής δαπάνης και όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την Υγεία, έχουν 
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επηρεάσει τους ασθενείς ως προς τη συμμόρφωσή τους στη συνολική φαρμακευτική αγωγή 
τους καθώς και στις οδηγίες για προσαρμογή του τρόπου ζωής τους. 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η τυχαία ενσωματωμένη 
δειγματοληψία με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 
με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSSV.21. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 
συνολική περίθαλψη των ασθενών έχει επηρεαστεί σημαντικά και οι ίδιοι καλούνται να 
βρούνε τις λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων τους στον εν λόγω θέμα. 

 
 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Κωμοδρόμου Λυδία, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου 

Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου  
 
Στην έρευνα που παρουσιάζεται έλαβαν μέρος 419 εκπαιδευτικοί δημοτικής 

εκπαίδευσης, απ’ όλη την ελεύθερη Κύπρο, κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 - ο αρχικός 
σχεδιασμός περιέλαβε 725. Στόχοι της ήταν η διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών στην 
εισαγωγή καινοτομιών, των εμποδίων κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας-μάθησης σε τάξεις μικτής ετοιμότητας και του βαθμού ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών από τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν παρακολουθήσει. Κατά το 
σχεδιασμό λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός ασκεί ρόλο ενεργητικό, δραστικά 
παιδαγωγικό. Για να είναι ο κύριος της κατάστασης μέσα στην τάξη, πρέπει να έχει τη γνώση 
και παιδαγωγική κατάρτιση, που θα του επιτρέπουν να αυτοανανεώνεται και να είναι 
αποτελεσματικός. Η έμφαση επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση διδασκαλίας–μάθησης. 
Έτσι, όλοι οι μαθητές επωφελούνται: μέσα στην ίδια τάξη συλλειτουργούν διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης· οι μαθητές εργάζονται σε αυτό που έχουν ανάγκη. Η έρευνα στηρίζεται 
σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Παρατηρήθηκαν 20 εκπαιδευτικοί (10 επιμορφωθέντες 
και 10 μη επιμορφωθέντες σε θέματα διαφοροποίησης διδασκαλίας-μάθησης), κατά τη 
διδακτική τους πράξη. Οι παρατηρήσεις γίνονταν ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα. 
Έλαβαν μέρος σε σχετικές συνεντεύξεις. Διαφάνηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για τα 
υπό εξέταση θέματα. Παράλληλα, μαζί με άλλους 399 εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσαν 
σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι επιμορφωθέντες αξιολόγησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα, 
που είχαν παρακολουθήσει, σε κλίμακα Likert 1-5, στους τομείς οργάνωση, επιμορφωτές, 
διδασκαλία και αποτελεσματικότητα. Επισήμαναν τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για 
συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και τις βασικές επιμορφωτικές τους ανάγκες. 
Επειδή παρουσίασαν πάμπολλες ελλείψεις στη διαφοροποιημένη διδασκαλία-μάθηση, 
εξήχθη το συμπέρασμα ότι έχουν ανάγκη και επιζητούν την ουσιαστική επιμόρφωση, η οποία 
να είναι περισσότερο πρακτική παρά θεωρητική. Το άρθρο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα 
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μικρό συμπλήρωμα του κενού που υπάρχει για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία-μάθηση και 
να καταστεί η απαρχή για περαιτέρω έρευνες, που είναι σημαντικές στον τομέα αυτόν. 

 
 

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

 
Μαυρίδης Συμεών, Νομικός, προσκεκλημένος διδάσκων Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ 

 
Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βίωσε μια σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Η 

χώρα απώλεσε άνω του 25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της (ΑΕΠ). Παρά τη 
γενικευμένη προσπάθεια ανάταξης η πρόσφατη έλευση της πανδημίας του κορονοϊού στις 
αρχές του 2020 επιδείνωσε το οικονομικό κλίμα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Η 
διάρκεια και το μέγεθος της παρατεταμένης κρίσης φανέρωσαν εγγενείς αδυναμίες της 
χώρας και πολλαπλασίασαν τις κοινωνικές παθογένειες όπως τον κοινωνικό αποκλεισμό, ο 
οποίος εσωκλείει την υλική και κοινωνική αποστέρηση καθώς και τη σχετική φτώχεια. 
Εντούτοις, στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεχώς διευρύνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων που άπτονται της ευρύτερης 
κοινωνικής πολιτικής. Μάλιστα, το 2019, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, για 
πρώτη φορά κατοχυρώθηκε συνταγματικά η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος βάσει του άρθρου 21 παρ. 1 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ενδεχομένως 
το σπουδαιότερο κοινωνικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αφού 
ουσιαστικά δημιουργεί ένα απτό οικονομικό δίχτυ προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης 
υπαρχόντων στατιστικών μεγεθών, αποσκοπεί να φωτίσει τη σύνδεση μεταξύ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε των κοινωνικών, με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο 
ευρύτερο σκοπός είναι να καταδειχθεί κατά πόσο και πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σχετίζονται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. 

 
 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ/ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Μιμιλάκη Αναστασία, Εκπαιδευτικός 

 
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε έπειτα από προσεκτική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και ανάδειξης ουσιωδών θεμάτων σχετικών με την διαταραχή. Ξεκινώντας την 
ανασκόπηση θα αναφερθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την ιστορικότητα του όρου, τα 
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επιδημιολογικά στοιχεία, τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το τελευταίο διαγνωστικό 
εγχειρίδιο (DSM-V) και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Η πρώιμη έναρξη στην παιδική ηλικία 
συμπτωμάτων πανικού φαίνεται ότι αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ως εκ 
τούτου η προσεκτική μελέτη των παραγόντων που προστατεύουν, αλλά και οδηγούν στην 
εμφάνιση της εν λόγω διαταραχής στα παιδιά είναι αναγκαία. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μελέτη 
θα επικεντρωθεί στην διεξοδική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου, αλλά και αυτών που 
μπορεί να προστατεύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών. Μεταξύ αυτών που 
βρέθηκε ότι εντείνουν την Διαταραχή είναι σημαντικά θετικά και αρνητικά γεγονότα στη 
διάρκεια της ζωής ενός παιδιού, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, απουσία ξεκάθαρων 
ορίων και συναισθηματική μη διαθεσιμότητα των γονέων. Αντιθέτως, παράγοντες 
προστασίας αποτελούν η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και η δημιουργία ενός 
δικτύου υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονοι τρόποι 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και πιο συγκεκριμένα αυτοί που 
αφορούν τις αναδυόμενες προοπτικές του παιδιού, καθώς τόσο η ενεργός συμμετοχή, η 
συνέπεια και η πειθαρχία σε κανόνες όσο και η ανάπτυξη αυτόνομων και ανεξάρτητων 
παιδιών, η μη αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και η συναισθηματική διαθεσιμότητα των 
γονέων συμβάλλουν στην ψυχική τους ανθεκτικότητα. Η δημιουργία ενός υγειούς και 
ευτιχισμένου περιβάλλοντος για τα παιδιά παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή 
αντιμετώπιση του άγχους τους. Η ψυχική υγεία των παιδιών προστατεύεται όταν τόσο η 
οικογένεια όσο και το σχολείο συνεργάζονται για να αναπτύξουν ένα πλέγμα υποστήριξης 
και ενθάρρυνσής τους. Η παρέμβαση με βασικό στόχο την ανάπτυξη θετικής σκέψης και 
συναισθήματος μέσω γνωστικής αναδόμησης και ενίσχυσης της συμπεριφοράς προκρίνεται 
ως την κατεξοχήν πιο αποτελεσματική μέθοδο. 

 
 
 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 
 

Μοσχάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Διευθύντρια Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας 
 
Το σενάριο αυτό, διαρκείας πέντε διδακτικών ωρών, προορίζεται για το μάθημα της 

Αγγλικής Γλώσσας. Οι τέσσερις (4) πρώτες ώρες αποτελούν παρεμβάσεις ασύγχρονης 
διδασκαλίας ενώ η πέμπτη (5η) διδακτική παρέμβαση λαμβάνει χώρα στη συμβατική τάξη. 
Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-14, επιπέδου Β1+ με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του 
ΚΕΠΑ. Το σενάριο αυτό έχει ως θέμα «Α trip of a lifetime». Η πρώτη και η δεύτερη διδακτική 
ώρα πραγματεύονται «The Acropolis Museum» με στόχο τελικό να δημιουργηθεί φυλλάδιο 
διαφημιστικό του Μουσείου της Ακρόπολης που θα προσφερθεί από τους μαθητές ως δώρο 
προς τους «Εράσμειους» φίλους τους κατά την επίσκεψή τους στο Λονδίνο , ενώ οι: τρίτη, 
τέταρτη και πέμπτη, διδακτικές ώρες αφορούν σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
πρόταση προγράμματος επισκέψεων σε αξιοθέατα για το πενθήμερο ταξίδι των μαθητών στο 
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Λονδίνο. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές: α) να διευρύνουν τις γνώσεις τους ερχόμενοι 
σε επαφή με τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης αλλά και τα αξιοθέατα του 
Λονδίνου. β) να αναπτύξουν γραμματισμούς, όπως ψηφιακό, οπτικό, πληροφοριακό. γ)να 
καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους. δ) να ενθαρρυνθούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά 
και αυτόνομα στη μαθησιακή διαδικασία στην ψηφιακή και στη συμβατική τάξη αλλά και ε) 
να εξοικειωθούν στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού- μαθητή όσο και 
μεταξύ των μαθητών. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με: α) την 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της e-class β) την διαδικασία της αυτόνομης 
μάθησης που συντελείται μέσω αυτής γ) τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, πρέπει να έχουν κατακτήσει το 
επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 στην Αγγλική γλώσσα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη 
διδασκαλία είναι η εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η δυνατότητα 
χρήσης Η/Υ και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες του σεναρίου βασίζονται στην 
Εποικοδομιστική προσέγγιση, διερευνητική μάθηση, μαθητοκεντρική διδασκαλία, 
καθοδηγούμενη ανακάλυψη, αποκλίνουσας παραγωγικότητας στυλ. 

 
 
 

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Μπούρα Βασιλεία, Ηλεκτρακουστικός συνθέτης - εκπαιδευτικός, διαδάσκουσα στην 

Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 
 
Στην αυγή του 21ου αιώνα, ο εκπαιδευτικός μουσικής στα σύγχρονα σχολεία καλείται να 

εκπαιδεύσει τους μαθητές τόσο στη συμβατική όσο και στη σύγχρονη μουσική θεωρία και 
πρακτική. Η σύγχρονη προσέγγιση στη μάθηση και τη σύνθεση της μουσικής και ιδιαίτερα 
της σύγχρονης μουσικής, απαιτεί γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προερχόμενες από 
διεπιστημονικούς τομείς. Γνώσεις πάνω στα ηλεκτρονικά, τη φυσική, τα μαθηματικά, την 
επιστήμη των υπολογιστών και των ανθρωπιστικών σπουδών συγχωνεύονται με τη γνώση 
της τέχνης της μουσικής, κατά τη διαδικασία σύνθεσης και παραγωγής διαφορετικών 
σύγχρονων ειδών μουσικής. Οι μαθητές, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να 
αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης και εκτέλεσης τόσο συμβατικής όσο και σύγχρονης 
μουσικής, που περιλαμβάνουν τη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μουσικού 
λογισμικού, ώστε να επεκτείνουν τη μουσική τους αισθητική και την κουλτούρα τους, όπως 
επίσης να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη μουσική τους μνήμη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 
μουσικής αναμένεται να διδάξουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών στυλ και τεχνικών. Η επιστήμη 
και η τεχνολογία αποτελούν μέρος της μουσικής πρακτικής στα σχολεία, όπως και στη 
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μουσική βιομηχανία. Η μουσική έχει γίνει ένα διεπιστημονικό μάθημα, ικανό, περισσότερο 
σήμερα από ποτέ, να εκπαιδεύσει και να διαμορφώσει προσωπικότητες στο σχολείο. Οι 
καθηγητές μουσικής έχουν υιοθετήσει τον ευρύτερο ρόλο των εκπαιδευτικών μουσικής, για 
τους μαθητές που πρέπει να προετοιμαστούν στο σχολείο, για να είναι ισχυροί και υγιείς 
κατά την είσοδό τους στην κοινωνία. Η επιστημονική και εμπειρική έρευνα συνεχίζει να 
διεξάγεται και να παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τη σκόπιμη χρήση μουσικής, από τους 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε τάξη. Η εισήγηση, βασισμένη σε 
προηγούμενη έρευνα και εκτεταμένη διδακτική εμπειρία, παρέχει στους εκπαιδευτικούς 
μουσικής επιτυχημένες και πολύτιμες πρακτικές για την ενσωμάτωση της ηλεκτροακουστικής 
μουσικής στο σχολικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, εφαρμόσιμες σε δομές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θετικές επιρροές στην μάθηση και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις στη σχολική κοινότητα. 

 
 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί αφενός η διερεύνηση της επίδρασης της 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και 
αφετέρου o εντοπισμός των δυσκολιών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι κοινωνικοί 
λειτουργοί που εργάζονται στις δομές προαγωγής ισότητας των φύλων και εξάλειψης της 
βίας κατά των γυναικών. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο ερευνητικό μέρος της 
εργασίας είναι η ποιοτική, με ερευνητικό εργαλείο τον οδηγό συνέντευξης.  

Tα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η οικονομική ύφεση δεν συνιστά θεμελιώδη αιτία 
έναρξης βίαιων συμπεριφορών, όμως εντείνει τα περιστατικά. Η βία στην οικογένεια 
προϋφίσταται της οικονομικής ύφεσης. Οι οικονομικές δυσκολίες εντείνουν τα περιστατικά 
και τις μορφές κακοποίησης. Η συστηματική σωματική κακοποίηση και η οικονομική 
αποστέρηση αποτελούν δύο εκ των παραγόντων εγκατάλειψης μιας βίαιης σχέσης, ενώ η 
οικονομική εξάρτηση, η ύπαρξη παιδιών και η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
συνιστούν λόγους παραμονής σε αυτή. Οι ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες, η απουσία 
δομών υποστήριξης θυτών, η στάση ορισμένων εκπροσώπων των Αρχών και η στάση της 
κοινωνίας προκάλεσαν προβληματισμούς στους συμμετέχοντες. Επίσης, η βίαιη φύση του 
προβλήματος και οι δυσκολίες πυροδοτούν επαγγελματική εξουθένωση. Η σεξουαλική 
εκμετάλλευση που δέχονται οι προσφύγισσες καθίσταται ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα. Τα 
υπεράριθμα αιτήματα για φιλοξενία δεν μπορούν να καλυφθούν από τις διαθέσιμες θέσεις 
στους Ξενώνες φιλοξενίας και η απουσία διερμηνέων δεν διευκολύνει την επικοινωνία. Η 
εισαγωγή της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση αποτελεί εκ θεμελίων λύση για την 
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πρόληψη της έμφυλης βίας. Η συνεχής εκπαίδευση των αστυνομικών που ασχολούνται με 
ζητήματα έμφυλης και οικιακής βίας, η υλοποίηση των επιβαλλόμενων ποινών στους θύτες, 
η πλήρης λειτουργία των Τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας και η δημιουργία δομών 
υποστήριξης θυτών καθίστανται μέτρα απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Τέλος, η συγκρότηση δομών υποστήριξης της οικογένειας και η αναδιοργάνωση των 
υπαρχουσών, κρίνεται αναγκαία, ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι αναδυόμενες 
ανάγκες και να προλαμβάνονται οι ευάλωτες καταστάσεις. 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΠΥ.  
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός 

 
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τα προβλήματα που δημιουργεί η Διάσπαση Προσοχής 

και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε παιδί προσχολική ηλικίας, που ανήκει στην μειονοτική 
ομάδα των Ρομά. Τα δύο κυριότερα θέματα που εντοπίστηκαν από την κοινωνική λειτουργό 
είναι η περιθωριοποίηση και η διαχείριση θυμού. Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός, αφενός, 
η ολιστική και σφαιρική παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί με 
ενδείξεις ΔΕΠΥ και αφετέρου η ανάδειξη της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού στην 
ενταξιακή διαδικασία και τη διαχείριση θυμού. Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν ο σχεδιασμός 
ολοκληρωμένης παρέμβασης, στοχεύοντας στην ένταξή του παιδιού στην τάξη και η 
προσπάθεια διαχείρισης του θυμού. Στο σχεδιασμό της παρέμβασης λήφθηκε υπόψη το 
πολιτισμικό, γλωσσικό και αναπτυξιακό υπόβαθρο του παιδιού. Η παρέμβαση βασίστηκε στο 
επικεντρωμένο σε στόχους μοντέλο. Αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, κομμάτι της οποίας 
αποτελεί η μελέτη περίπτωσης. Περιορισμός στην έρευνα αποτέλεσε η σύντομης διάρκειας 
παραμονή της κοινωνικής λειτουργού στο νηπιαγωγείο. 

Για την επίτευξη των στόχων αξιοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ατομικής και ομαδικής 
κοινωνικής εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η κοινωνική λειτουργός έλαβε υπόψη της 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, καθώς προερχόταν από ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα, προσαρμόζοντας το μοντέλο σε αυτά.  

Η τακτική φοίτηση συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων με τους συμμαθητές και μέσα από 
τη συνεργασία τα υπόλοιπα παιδιά αποδέχτηκαν και ενθάρρυναν το παιδί. Η συμμετοχή στις 
ομαδικές δραστηριότητες εξυπηρέτησε το στόχο της κοινωνικοποίησης. Πάραυτα, η 
διαχείριση του θυμού αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη υπόθεση. Σημαντικός φραγμός 
αποτέλεσε η δυσκολία στην επικοινωνία λόγω της διαφοράς στην ομιλούμενη γλώσσα. Οι 
κοινωνικές δεξιότητές καλλιεργήθηκαν μέσα από το ομαδικό παιχνίδι σε ικανοποιητικό 
βαθμό, όμως δεν τις εφαρμόζει πάντα στις σχέσεις με τους άλλους. Η υπερδραστηριότητα 
συνεχίζει να επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό όμως τις σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά. Στις 
δραστηριότητες που συνοδεύονταν από κλασική μουσική, παρατηρήθηκε ηρεμία και 
αφοσίωση στην υλοποίηση της. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
 

Ξιάρχου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει και να ερευνήσει, στηριζόμενη στη 

βιβλιογραφία, τη σημασία και το ρόλο των χρωμάτων στην πολιτισμική ετερότητα των λαών. 
Η έννοια της πολιτισμικής ετερότητας αναδεικνύει, ότι η ανθρωπότητα δεν αναπτύσσεται με 
ομοιόμορφο τρόπο και ότι οι διάφοροι πολιτισμοί έχουν αλληλεπίδραση και διάδραση 
μεταξύ τους, απαραίτητη για την ομαλή και ισότιμη συνύπαρξη των λαών με πολιτισμική 
ετερότητα. Οι λαοί σε κάθε εποχή χρησιμοποιούν χρωματικούς συνδυασμούς και χρώματα 
για να εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα, να αναπαραστήσουν βιώματα και πολιτισμικές 
αξίες. Κατά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου τα χρώματα ερμηνεύτηκαν τόσο από 
καλλιτέχνες, όσο και από φιλοσόφους, ως σύμβολο ιδεών και χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
κουλτούρας των λαών. Ο Ίττεν (1998) τόνισε τη σημαντικότητα του χρώματος στη ζωή και τον 
πολιτισμό του ανθρώπου και χαρακτηριστικά δήλωσε, ότι το «χρώμα είναι ζωή και ένας 
κόσµος χωρίς χρώµατα θα έµοιαζε νεκρός». Σύμφωνα και με τον Kandinsky (1866-1944), ένας 
από τους πιο επιδραστικούς ζωγράφους του 20ου αιώνα, το χρώμα αναπαραστά τη σηµασία 
της αυτόνοµης πνευματικής δύναµης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα χρώματα 
για να εκφράσει ιδέες, να περιγράψει βιώματα της καθημερινότητά του, να υλοποιήσει 
επιθυμίες, να διώξει τους φόβους του ή να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Τα χρώματα 
μπορούν να επηρεάσουν συναισθήματα, να αποτυπώσουν πολιτισμικές, θρησκευτικές, 
φυλετικές και διαπολιτισμικές αξίες και να προκαλέσουν σωματικές και ψυχοδιανοητικές 
λειτουργίες στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Η ποικιλία των χρωµατικών αποχρώσεων 
αλλάζει συνεχώς και παίρνει άπειρες μορφές ανάλογα με τα συναισθήματα και τις 
πολιτισμικές αντιλήψεις στο χώρο και στο χρόνο. Τα χρώματα αποτελούν χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της τέχνης, της ενδυματολογίας, των θρησκευτικών και πολιτισμικών αντιλήψεων 
και κύριο χαρακτηριστικό της πολιτισμικής ετερότητας των λαών. Εν κατακλείδι, ο ρόλος των 
χρωμάτων στα βιώματα και στα συναισθήματα των ανθρώπων υποδηλώνουν συμβολισμούς 
της κουλτούρας του και αποτελούν μέσο ενότητας, κατανόησης και ισότιμης αποδοχής των 
ανθρώπων στις διαφορετικές πολιτισμικές κοινωνίες. 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 Νοτίου Αιγαίου 

 
Η Περιβαλλοντική Ηθική μελετά τις αξίες που διέπουν κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, 

οργανώνει τους ηθικούς κανόνες και δίνει τα επιχειρήματα σε κάθε συζήτηση που αφορά τα 
Περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παρούσα εργασία εξετάζει τα βασικά στοιχεία άρθρου από 
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τον συγγραφέα Reynolds Martin με τίτλο « Περιβαλλοντική ηθική» ,δημοσιευμένου στο 
περιοδικό Open Research Online.O Reynolds, έχοντας ως αφετηρία την ανάπτυξη ενός 
αμφιλεγόμενου σχεδίου κατασκευής φρακτών στην κοιλάδα του ποταμού Narmada στη 
Ινδία, αναδεικνύει τις διαστάσεις εκείνες της Περιβαλλοντικής ηθικής (κανονιστική, 
φιλοσοφική, πολιτική) μέσα από τις οποίες θα πρέπει να ειδωθεί το θέμα, για να καταλήξει 
στη θέση ότι η Περιβαλλοντική ηθική είναι πράγματι αναγκαία στην ανάπτυξη κάθε 
υπεύθυνης αναπτυξιακής παρέμβασης. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της 
Περιβαλλοντικής Ηθικής στην ανάπτυξη προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 
Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός M.Ed στις επιστήμες της αγωγής 

 
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται ο αναλυτικός σχεδιασμός ενός προγράμματος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα 
αυτή των μεταναστών, με βασική επιδίωξη τη διευκόλυνση της πρόσβασης αλλά και της 
ομαλής ένταξής τους στην ελληνική αγορά εργασίας. Αρχικά, καθορίζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορούν στο αντικείμενο, τη 
διάρκεια αλλά και το σκοπό του. Κατόπιν, εκπονείται το περίγραμμα το οποίο αφορά τα 
στάδια σχεδιασμού του προγράμματος, σχολιάζοντάς τα ταυτόχρονα και δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη διερεύνηση και αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του εν λόγω 
πληθυσμού. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επιλογή τύπου και μοντέλου αξιολόγησης, 
αναλύοντας παράλληλα τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα 
αυτό θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά παρέχοντας στην ομάδα στόχο ένα επαρκές επίπεδο 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να οδηγήσει στη διασφάλιση τόσο της κοινωνικής 
όσο και επαγγελματικής ένταξης. 

 
 

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΜΕ ΕΝΑΥΣΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 

 
Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός M.Ed στις επιστήμες της αγωγής 

 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται διδακτικές πρακτικές οι οποίες, λειτουργώντας 

υπό το πρίσμα του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης του Piaget και 
Vygotsky αντίστοιχα, επιχειρούν να φέρουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε επαφή με 
την ιστορία.  

Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και ο μετασχηματισμός της γνώσης των 
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νηπίων σε ιστορική, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από την κατανόηση ιστορικών δομικών 
εννοιών, όπως χώρος-χρόνος, μεταβολή, άτομο-σύνολο, αλληλεπίδραση, ομοιότητα-
διαφορά. 

 
 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Σαρλή Ιωάννα, Γεωλόγος, MSc. Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Δέδες Δημήτριος, Tελειόφοιτος, Σχολή Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Σαρλή Φανή, Οικονομολόγος, MBA, MEd, ΜSc. Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" 
 
Οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους που 

απειλούν μεταξύ άλλων τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον, με το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής να έχει αυξήσει τους κινδύνους, την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Το περιβάλλον συνδέεται πλήρως με τη δημόσια υγεία και η πρόληψη των ασθενειών 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από υγιή περιβάλλοντα που προωθούν τη δημόσια υγεία.  

Οι νεοφανείς περιβαλλοντικές προκλήσεις εκτιμάται ότι θα επιτείνουν τα προβλήματα 
υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού.  

Την τελευταία εικοσαετία παγκοσμίως, στα περισσότερα κράτη έχει διαπιστωθεί μία τάση 
για αποκέντρωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης που οδηγεί σε αύξηση της 
κατανομής των αρμοδιοτήτων, του προσωπικού και των πόρων του Δημόσιου Τομέα προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε βάρος της Κεντρικής Εξουσίας. Νεοφανή εργαλεία διαχείρισης 
που απευθύνονται σε καινούργιες Πολιτικές και υπηρεσιακές δομές όπως ο αναδυόμενος 
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνεργασία με τον Τρίτο Τομέα/Ιδιωτικό Τομέα (και τις 
ΜΚΟ) δημιουργούν μια νέα προσέγγιση στο δημόσιο χαρακτήρα της διακυβέρνησης. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ως προτεραιότητα την προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Υγείας και αποδίδει σπουδαίο ρόλο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχοντας 
νομοθετικά θεσμοθετήσει την εθελοντική δράση. 

Σκοπός της εργασίας είναι η εκμαίευση συμπεράσματος σχετικά με την συμβολή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται η παρουσίαση των 
πτυχών του θέματος και διατυπώνονται προτάσεις για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων. 

Το συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την εφαρμογή 
των πολιτικών της οφείλει αλλά και δύναται να αξιοποιήσει τους θεσμούς και τις δομές της 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και τη δημιουργία μιας 
καλύτερης κοινωνίας. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστός, Οικονομολόγος-Λογιστής MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας – Εκπαιδευτικός Δημόσιου ΙΕΚ Τρικάλων. 
 
Στόχος της εργασίας μας είναι να αναδείξουμε τις στρατηγικές ανάπτυξης στον 

υγειονομικό τομέα για μια καλύτερα Δημόσια Υγεία. Η αρχή των δημόσιων ιατρικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα έγινε με την θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το όποιο έχει 
μακρά ιστορία με ενδεικτικά σημεία την υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζόμενων από το 
1922 και την ίδρυση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1934. Το Ελληνικό σύστημα 
υγείας παραμένει κατά κύρια βάση δωρεάν αν και τα τελευταία χρόνια βιώνει μια παρακμή 
και μια ύφεση παρόλο που διαθέτει άριστο ιατρικό προσωπικό. Μέσα από την εργασία μας 
θέλουμε να αναδείξουμε την κομβηκότητα της σημασίας του να υπάρξουν Στρατηγικές 
ανάπτυξης στον τομέα της υγείας ώστε να ξεπεραστούν τα κατάλοιπα της οικονομικής 
κρίσης. Σημείο αναφοράς της εργασίας είναι τα μετρά που εκπονήσει για μεταρρυθμίσεις Το 
Υπουργείο Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας με στόχο στην καθολική κάλυψη, 
την σύγχρονη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μέσω της 
αναμόρφωσης των υπηρεσιών υγείας. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό 
σύστημα υγείας. Στη χώρα μας η ζήτηση και η χρήση των υπηρεσιών υγείας στρέφεται προς 
το δημόσιο και ασφαλιστικό τομέα με αύξηση των εισαγωγών κατά 24% στα δημόσια 
νοσοκομεία, αλλά μείωση της ζήτησης στα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια κατά 9% και 
11% αντιστοίχως. Παράδειγμα αποτελεί το 2011 οπού υπήρχε μείωση από 18% έως 25% 
περίπου στη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και κυρίως στα ιδιωτικά μαιευτήρια, την 
οδοντιατρική περίθαλψη και τις χειρουργικές επεμβάσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όλα 
αυτά οδηγούν στην αναγκαιότητα για στρατηγικές ανάπτυξης και αλλαγές στον τομέα της 
υγείας αυτό θα γίνει μέσω επενδύσεων σε υποδομές υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές 
που συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα υγείας. Οι 
αλλαγές στην υγεία χρειάζονται χρόνο και απαιτούν συνεχή, συστηματική και πολυτομεακή 
συνεργασία. 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΡΡΟΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2010-2020 
 

Σιώκας Θωμάς-Χρηστός, Οικονομολόγος-Λογιστής MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας 

 
Με άξονα το βαρύ πλήγμα που έχουν υποστεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών από τις 

αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην αγορά και τις αλλαγές στην φορολογία είναι σημαντικό να 
μελετηθεί η επιρροή, οι συνέπειες και η ευαλωτότητα των νοικοκυριών αλλά και όλων των 
παραγωγικών κλαδών. Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει επηρεασθεί δραματικά από την 
κρίση, κάτι που μας γίνετε γνωστό και από την βιβλιογραφία και την έκθεση του Οργανισμού 
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Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το μεγάλο 
οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα και να επισημάνει τρόπους 
επίλυσης για να ξεφύγει η χώρα μας από αυτή την κατάσταση, διότι αυτό που συμβαίνει την 
τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα είναι να αυξάνεται η ανεργία, το δημόσιο χρέος, να 
μειώνεται η ζήτηση με αποτέλεσμα να μειώνεται το ΑΕΠ του κράτους, να μην έρχονται 
επενδύσεις και να μην μπορεί η χώρα να λειτουργήσει ομαλά με αποτέλεσμα όλα αυτά να 
επηρεάζου έμμεσα τα νοικοκυριά. Στο πρώτο μέρος γένεται αναφορά των σημαντικών 
εννοιών της οικονομικής κρίσης και πως αυτή εξελίχθηκε. Παράδειγμα αναφοράς αποτελούν 
οι δαπάνες για είδη διατροφής των νοικοκυριών του «φτωχότερου» πληθυσμού ανέρχεται 
στο 32,3% των δαπανών των νοικοκυριών της χώρας, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του 
«πλουσιότερου» του πληθυσμού ανέρχεται στο 13,5%. Στο δεύτερο μέρος συνεχίζουμε με 
την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις εξελίξεις του σήμερα και ποια είναι επιρροή και οι 
συνέπιες στα ελληνικά νοικοκυριά στην δεκαετία 2010-2020. Ακόμη κάνουμε αναφορά σε 
ποσοστό που αφορούν το περιβάλλον εργασίας του και τους δείκτες που αφορούν την 
κατάσταση της υγείας, στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και στην προσωπική 
ασφάλεια. Τέλος επισημαίνονται οι κλάδοι που έχουν επηρεασθεί από την οικονομική κρίση 
και ιδιαίτερα οι κλάδοι που έχουν άμεση επιρροή στα ελληνικά νοικοκυριά. 

 
 

ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Σκλείδα Σοφία, Φιλόλογος 

 
Η Ελλάδα και η Ιταλία συνδέθηκαν από πολύ νωρίς τόσο πολιτιστικά και κοινωνικά, όσο 

και πολιτικά και οικονομικά. Η αλληλεπίδρασή τους σε όλες αυτές τις διαστάσεις, αποτέλεσε 
εξελικτικά, κοινό σημείο αναφοράς και για τις δύο χώρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργική 
ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που αφορούν διάφορους τομείς και βέβαια και την 
εκπαίδευση.  

Στη σύγχρονη εποχή, παρουσιάζεται ένα διεθνές ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική 
αλλαγή και μεταρρύθμιση, καθώς τα έθνη επιζητούν να επαυξήσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση. Σημαντικοί λόγοι που οδηγούν σ' αυτό το αποτέλεσμα, πέραν του διεθνούς 
ανταγωνισμού, μπορούν να θεωρηθούν επίσης, η «μέτρηση» (accountability) και η ανάπτυξη 
των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι ανθρωπιστικές σπουδές παρουσιάζονται ως μια 
γνωστική, μορφωτική και συναισθηματική ανάγκη του πολιτισμένου ανθρώπου, που έχει για 
θέμα της τη μελέτη, την εξακρίβωση, την ανασκόπηση, την αξιοποίηση και τη μεταξίωση στο 
ιστορικό γίγνεσθαι . 

Η γενική μεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη της μελέτης 
μας είναι η εξής: Περιγραφή - Ανάλυση - Αξιολόγηση - Ερμηνεία. Η χρήση της ανάλυσης 
περιεχομένου στην παρούσα μελέτη μας βοήθησε περισσότερο στην επεξεργασία του υλικού 
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της έρευνας, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση, ταξινόμηση και επεξεργασία του. 
Τέλος, η χρήση αυτής της προσέγγισης μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το θέμα των κλασικών σπουδών στις μέρες μας, το οποίο 
σχετίζεται τόσο με το αναλυτικό πρόγραμμα όσο και με τη τυπολογία του σχολείου, όπου 
διδάσκονται αυτές οι επιστήμες. Το πρόβλημα που γεννιέται είναι πώς θα γίνει η διδασκαλία 
τους περισσότερο σύγχρονη στα πλαίσια ενός διεπιστημονικού διαλόγου για την έρευνα, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική δράση στις σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες δέχονται 
προκλήσεις και πιέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
Σπύρου Άγγελος, Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σπύρου Ευανθία, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΠαΔΑ  
 
Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στην γυναικεία μετανάστευση εν περίοδο 

προσφυγικής κρίσης. Για τη γυναικεία μετανάστευση έχουν υποθεί κάποιες θεωρίες με 
έμφαση στην ανισότητα του φύλου η οποία εμφανίζεται σε πολλά επίπεδα και θίγει διαρκώς 
τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσει τη γυναίκα 
στην έξοδο φυγής από τη χώρα της είναι πολλοί μεταξύ των οποίων πόλεμος, οικονομία και 
υγεία Η ιστορία έχει φανερώσει πως η μετανάστευση συνήθως ωφελεί τις γυναίκες καθώς 
μέσω του εισοδήματος γίνονται πιο αυτόνομες και δέχονται θετικά ερεθίσματα από τη νέα 
τους χώρα. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις εκμετάλλευσης προς αυτές λόγω της 
εαυλωτότητάς τους. Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα υπάρχουν ερχομοί κυρίως από την 
Ευρύτερη Μέση Ανατολή και λιγότερο από την υπόλοιπη Αφρική. Έτσι, προβήκαμε σε 7 
συνεντεύξεις από την πρώτη και 5 από την Αφρική. Η συζήτηση είχε χωριστεί σε 4 πυλώνες: 
χώρα καταγωγής, ενδιάμεσες χώρες, προσφυγικοί καταυλισμοί, Ελλάδα. Εν τέλει, 
αναλύοντας τες όλες μαζί και παραθέτοντας αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που είχαμε 
συνδέσαμε τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 

 
Σταυρούλη Μαρίλη, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

 
Η προτεινόμενη ανακοίνωση πραγματεύεται τις ιδέες αναστοχασμού και επίλυσης του 

φαινομένου της κοινωνικής ευαλωτότητας, όπως προκύπτουν από τη μελέτη περίπτωσης του 
Σπετσιώτικου Θεάτρου της Λήδας Παπακωνσταντίνου. Η πρωτοποριακή καλλιτέχνις 
δημιούργησε στις Σπέτσες, μεταξύ 1975 και 1979, με την εθελοντική συμμετοχή κατοίκων 
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του νησιού, τη σειρά παραμυθιών Σπετσιώτικο Θέατρο, βασισμένων στη γλώσσα της 
performance art. Οι τρεις παραστάσεις της σειράς (Η Γέννηση της Μπουμπουλίτσας, 1975, Η 
Μπουμπουλίτσα και ο Φρικτός Δράκος, 1977 και Το Όνειρο της Μπουμπουλίτσας, 1979) ήταν 
δωρεάν και με κεντρικά θέματα, την κοινωνική εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τη λειψυδρία, την 
έλλειψη καθαριότητας και στέγασης, προβλήματα που ταλάνιζαν την τοπική κοινότητα και 
ιδιαίτερα τα ασθενέστερα στρώματα, δημιουργώντας ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η 
πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στη συμμετοχή παιδιών και ερασιτεχνών, 
διανοίγοντας την προοπτική για μια νέου τύπου αισθητική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση 
του πολίτη και την ενίσχυση της υπόθεσης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.  

Άλλωστε, συστατικά στοιχεία της ρηξικέλευθης καλλιτεχνικής φόρμας της performance 
art, στον επικοινωνιακό κώδικά της οποίας στηρίχθηκε το παράδειγμά μας, ήταν, μεταξύ 
άλλων, ο αυτοσχεδιασμός, η διάδραση, η εγρήγορση των αξιακών αντανακλαστικών του 
κοινού και το πρόταγμα της συνεργατικής αισθητικής διαδικασίας ως όραμα της ισότιμης και 
παραγωγικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Με βάση τα παραπάνω, επομένως, στόχος της 
εισήγησης γίνεται η κατάδειξη της δυνατότητας μίας σύγχρονης μορφής τέχνης να προτείνει 
λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, υπό την προϋπόθεση, 
βέβαια, της ενεργοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Επίσης, 
με δεδομένο ότι το Σπετσιώτικο Θέατρο παρουσιάστηκε κατά τα πρώτα χρόνια της 
Μεταπολίτευσης, σε ένα διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, θα επιχειρηθεί ο παραλληλισμός με 
το σήμερα, αφού το εγχείρημα προοιωνίστηκε τα συμμετοχικά καλλιτεχνικά projects της 
τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα, που βασίζονται στη συνεργασία καλλιτεχνών με ειδικές 
κατηγορίες πληθυσμού, ενδυναμώνοντας τη δημόσια συζήτηση και τον προβληματισμό για 
τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ομάδων. 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Τσιομάνη Ευαγγελία, Βρεφονηπιοκόμος 

Πολυχρονίου Ανδρομάχη, Εκπαιδευτικός πληροφορικής  
 
Η Ελληνική κοινωνία ολοένα και περισσότερο γίνεται πιο ποικιλόμορφη από ποτέ. 

Βλέποντας το θέμα της διαφορετικότητας όχι ως απειλή αλλά σαν μια ευκαιρία ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής γίνεται συνείδηση η αναγκαιότητα της ομαλής ένταξης των 
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση.  

Η εργασία που παρουσιάζεται μελετά αρχικά ποιες είναι αυτές οι κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες και στη συνέχεια μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας η παρούσα έρευνα 
έχει σκοπό να διερευνήσει τις πολιτικές και πρακτικές για την ένταξη αυτών των παιδιών στα 
Ελληνικά σχολεία και πώς αυτά αντιμετωπίζονται.  
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Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την πραγματοποίηση της έρευνας είναι με τη 
βοήθεια ενός ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσα από το οποίο είδαμε τις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι 
συμμαθητές των παιδιών που ανήκουν στις λεγόμενες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

Τέλος βγήκαν κάποια συμπεράσματα από την έρευνα τα οποία μας έδειξαν ότι σε ένα 
μεγάλο βαθμό η ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση έχει γίνει ομαλά 
χωρίς μεγάλα προβλήματα τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά 
των μαθητών.  

Δεν λείπουν βέβαια και κάποια μεμονωμένα περιστατικά όπου βλέπουμε την ύπαρξη 
ρατσιστικών φαινομένων μέσα στα σχολεία απέναντί τους αλλά αυτά είναι μικρής κλίμακας 
κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και παιδιών είναι στο 
πλευρό αυτών των παιδιών. 

 
 
 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Τσουκανέλη Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

Σιόντης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02  
Στιβακτάκης Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συντονιστής ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το φαινόμενο του εκπαιδευτικού 

μειονεκτήματος το οποίο παρουσιάζουν τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων και 
εκφράζεται μέσω της χαμηλής σχολικής επίδοσης και της σχολικής διαρροής. Η έρευνα του 
φαινομένου κρίνεται σημαντική καθώς ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός συνιστά παρεμπόδιση 
από το κοινωνικό και δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε 
οικονομική ανέχεια, περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό (ΙΕΠ, 2017: 23-25). Η 
αδυναμία συμπερίληψης των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα φαίνεται να επηρεάζει την προσαρμογή, την ενσωμάτωση και την 
ένταξή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον, να περιορίζει την δυνατότητα κοινωνικής 
κινητικότητας και να οδηγεί στην περιχαράκωση και την απομόνωση. Η διερεύνηση θα 
εστιάζει στους αιτιακούς παράγοντες του εκπαιδευτικού «ελλείμματος» και η ερμηνεία του 
φαινομένου θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
 

Χατζηαβραμίδου Ευδοκία, Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας, Παιδείας,Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αλμωπίας 

Λαμπρίδου Δέσποινα, Φοιτήτρια  
 
Ο κόσμος παγκοσμίως βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση που 

κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική διαταραχή 
μεγάλης εμβέλειας, επηρεάζοντας καθοριστικά το μέλλον των εθνικών οικονομιών, αλλά και 
της παγκόσμιας οικονομίας. 

Η «Δαμόκλειος Σπάθη» του κορωνοϊού και η εξάπλωση του σε ολόκληρο τον πλανήτη 
επέφερε πολλές αλλαγές, ιδίως στην εθνική οικονομία κάθε κράτους. 

Οι χώρες επενδύουν μεγάλα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού. 
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε παρατεταμένη οικονομική κρίση και 
όχι σε μια απλή βραχεία ύφεση. Έτσι γεννιούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με το εάν τελικά 
οι κυβερνήσεις λαμβάνουν αρκετά μέτρα για να στηρίξουν την οικονομία κατά την διάρκεια 
της υγειονομικής κρίσης. 

Ο Covid-19 ουσιαστικά χτύπησε επιχειρήσεις και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Άνθρωποι, από την μια στιγμή στην άλλη έχασαν τη δουλειά τους και βρέθηκαν να 
συντηρούνται με ένα πλασματικό ποσό. Οδήγησε επίσης στην κατάρρευση του 
χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα να κλυδωνίζεται τόσο η εθνική όσο και η παγκόσμια 
οικονομία.  

Ο τομέας της βιομηχανίας ήταν ήδη σε κρίση όταν πρωτοεμφανίστηκε ο ιός και η 
κατάσταση επιδεινώθηκε όταν τα εργοστάσια αναγκάστηκαν να κλείσουν με αποτέλεσμα 
χιλιάδες εργαζόμενοι να μείνουν στα σπίτια τους. Το ποσοστό των ανθρώπων που δεν 
εργάζονται είναι πρωτοφανές και αγγίζει το 20-40%.Οι κυβερνήσεις είναι αναγκασμένες να 
βοηθήσουν τα συγκεκριμένα νοικοκυριά με πιθανό αντίκτυπο μια νέα οικονομική κρίση. 

Η κυβέρνηση καλείται να πάρει αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική κρίση και τον 
αντίκτυπο της στο οικονομικό γίγνεσθαι. Λόγω του μεγάλου ποσοστού ανεργίας που 
προέκυψε από την κρίση της πανδημίας οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν 
στη νέα πραγματικότητα η οποία ενέχει παράγοντες που επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ψυχική 
τους υγεία. 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Χρονοπούλου Αθανασία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων 

 
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές χώρες. Το σχολείο 
καλείται να ανταποκριθεί στην πολυπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου κόσμου και ο 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

335 
 

βασικός του ρόλος θα πρέπει να είναι η κατάλληλη προεργασία, ώστε οι νέοι πολίτες να είναι 
δεκτικοί απέναντι στις αλλαγές που φέρνει η ευρωπαϊκή πορεία των χωρών. Συνεπώς, οι 
εκπαιδευτικές πολιτικές είναι ανάγκη να αποβλέπουν στη δημιουργία σχολείων που θα 
παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, 
αίροντας διακρίσεις και αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα. Διότι το σχολείο αποτελεί μια 
μικρογραφία της κάθε κοινωνίας και ως τέτοια αντικατοπτρίζει τα κοινωνικά προβλήματα της 
εποχής του. Μέσα σ' αυτό εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες, από διαφορετικά 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και καλούνται να συμβιώσουν ομαλά. 
Το όραμα ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος τροποποιείται μέσα στον χρόνο και 
αποτυπώνεται στον δημόσιο λόγο μέσω επιστημονικών μελετών, κοινωνικών διεργασιών και 
πολιτικών διαβουλεύσεων. Επιπλέον, την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργών που 
καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές για την ισότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Στόχο της εργασίας θα αποτελέσει η ανάλυση της αξίας της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ο ρόλος της εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. 
Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν έννοιες όπως ενσωμάτωση, κοινωνικός αποκλεισμός, 
κοινωνική ένταξη, αφομοίωση. Στη συνέχεια θα αναφερθούν πολιτικές και μεθοδολογίες που 
πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής καθημερινότητας και 
των πρακτικών της ένταξης. Θα αναφερθούν έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στα 
ελληνικά σχολεία και εξετάζονται οι απόψεις-στάσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα 
παιδιά αυτά. Τέλος, θα τονισθεί η αναγκαιότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων με 
εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, η κατάλληλη κατάρτιση κα επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού υλικού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 
 

Βιταλάκη Έλενα, Διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τριαματάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός-Εμψυχώτρια Θεατρικού παιχνιδιού  

 
Η ενεργητική ακρόαση έχει στόχο την ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και 

συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής και συνεργασίας. Η βελτίωση 
των δεξιοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και των γονέων όπως η προσοχή, η 
παρατηρητικότητα, η αποδοχή, η γνησιότητα-αυθεντικότητα, η ενσυναίσθηση αποτελούν 
σημαντικό μέρος για την αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία των παιδιών και την 
ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους. Επιπλέον, οι δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης 
μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να οικοδομήσουν μεταξύ τους 
μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, το ειλικρινές ενδιαφέρον και τον αμοιβαίο 
σεβασμό, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανησυχίες των παιδιών για την ποιότητα 
ζωής τους και να ενεργούν ανάλογα. 

Το παρόν βιωματικό εργαστήριο είναι μέρος του πρόγραμματος CICADA Erasmus+ «Η 
Ποιότητα Ζωής στην Παιδική Ηλικία: Συμμετοχή, Ψυχαγωγία και Παιχνίδι» και αποτελεί έναν 
ευέλικτο οδηγό για εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
και γονέων σε ένα μοντέλο επικοινωνίας με τα παιδιά για τις ανησυχίες και τις αντιλήψεις 
τους αναφορικά με την ποιότητα ζωής τους. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί-εκπαιδευτές θα 
μπορούν να:  

α) Εξηγήσουν τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και να δώσουν σχετικά παραδείγματα. 
β) Συζητήσουν τις συνέπειες της ενεργητικής ακρόασης για την ποιότητα ζωής των 

μαθητών/παιδιών. 
γ) Καθοδηγήσουν άλλους εκπαιδευτικούς στις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης. 
δ) Προτείνουν σε άλλους εκπαιδευτικούς εναλλακτικούς τρόπους και μέσα/κανάλια 

επικοινωνίας με τα παιδιά σχετικά με τις ανησυχίες/αντιλήψεις τους για την ποιότητα ζωής 
τους. 

ε) Παρουσιάσουν σε άλλους εκπαιδευτικούς τρόπους επικοινωνίας όσον αφορά στην 
καλλιέργεια/προαγωγή δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης των γονέων, ώστε αυτοί να 
μπορούν να ανταποκρίνονται και να ενεργούν αποτελεσματικότερα στις ανησυχίες των 
παιδιών για την ποιότητα ζωής τους.  

 Εν κατακλείδι, ελπίζουμε ότι το παρόν εγχείρημα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών για την ακρόαση των ανησυχιών των παιδιών και την 
ενεργοποίησή τους απέναντι τις προκλήσεις που εκείνα αντιμετωπίζουν σχετικά με την 
ποιότητα ζωής τους τόσο στο σχολείο όσο και εκτός αυτού. 
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ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
Γερούκη Μαργαρίτα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Πανεπιστήμιο Jyväskylä 

Αναγνωστάκις Μανώλης, Εκπαιδευτικός ΔΕ  
 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει και συζητήσει το πρόγραμμα σεξουαλικής 

αγωγής που εφαρμόζεται πιλοτικά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου από το 2015.  
Η σεξουαλική αγωγή και η αγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων προσεγγίζονται, 

συνήθως, ως τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. 
Ο ορισμός στον οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός του προγράμματος προέρχεται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία (WHO Regional Office for Europe 2010) όπου ως 
σεξουαλική αγωγή ορίζεται η μακροχρόνια, δια βίου διαδικασία προβληματισμού, 
κατάκτησης πληροφοριών και διαμόρφωσης συμπεριφορών, πεποιθήσεων και αξιών γύρω 
από την ταυτότητα του φύλου, τις σχέσεις και την οικειότητα. Η σεξουαλική αγωγή ως 
εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία αφορά σε θέματα σεξουαλικής ανάπτυξης, 
αναπαραγωγικής υγείας, διαπροσωπικών σχέσεων και οικειότητας, ενώ επίσης, 
πραγματεύεται θέματα αυτό-αντίληψης και εικόνας του σώματος, καθώς και θέματα σχετικά 
με τους ρόλους των φύλων.  

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίχθηκε στο International Guidelines on Sexuality 
Education έκδοση της UNESCO, για την ηλικιακή ομάδα 12-15 και στη διερεύνηση αναγκών 
των μαθητών/τριων μέσα από ανώνυμες ερωτήσεις. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα βήματα οργάνωσης των 
ενοτήτων της διδακτικής προσέγγισης καθώς και οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι. Θα γίνει 
αναφορά στη διδακτική μεθοδολογία και με βάση την εμπειρία της εφαρμογής του 
προγράμματος στο Πειραματικό Γυμνάσιο, θα συζητηθούν γενικότερα οι τρόποι οργάνωσης 
της διδασκαλίας για θέματα σεξουαλικής αγωγής τόσο στην σχολική τάξη αλλά και στην 
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΦΡΙΞΟ - ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 
Γερούκη Μαργαρίτα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Πανεπιστήμιο Jyväskylä 

Βιταλάκη Έλενα, Μέλος ΕΔΙΠΠ Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Τριαματάκη Αθηνά, Εκπαιδευτικός Α/θμιας 

 
Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει το βραβευμένο πρόγραμμα 

σεξουαλικής αγωγής «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις». Το πρόγραμμα κέρδισε το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας 
προγράμματος Σεξουαλικής Αγωγής 2019, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική 
Υγεία.  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
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το υλικό του προγράμματος, τη στοχοθεσία με βάση την οποία έχουν διαμορφωθεί οι 
ενότητες του προγράμματος καθώς και τον τρόπο που αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη. 

Οι εκπαιδευτικοί επίσης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μέσα από μια σειρά 
περιπτώσεων μελέτης τις ειδικές προκλήσεις που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος καθώς και τρόπους για να τις ξεπεράσουν. Οι ειδικές αυτές 
προκλήσεις αφορούν κυρίως την επικοινωνία με τους γονείς αλλά και ειδικές προκλήσεις που 
εντοπίζονται μέσα στην τάξη κατά την εργασία με παιδιά. 

Η σεξουαλική αγωγή και η αγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων αποτελούν τμήμα ενός 
ευρύτερου συνόλου παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός για την Υγεία (WHO Regional Office for Europe 2010) ορίζει ως σεξουαλική αγωγή 
τη μακροχρόνια, δια βίου διαδικασία προβληματισμού, κατάκτησης πληροφοριών και 
διαμόρφωσης συμπεριφορών, πεποιθήσεων και αξιών γύρω από την ταυτότητα του φύλου, 
τις σχέσεις και την οικειότητα. 

 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ.. ΜΕΓΑΛΟΥΣ! 
 

Δημοτάκη Αναστασία, Δημ. Υπάλληλος, Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
ΤΕΙ Κρήτης, Τελειόφοιτη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελ.Με.Πα. 

Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Κοινωνικός Λειτουργός, ΜΒΑ, Πτυχιούχος Επιχ/κου Σχεδιασμού & 
Πληρ/κων Συστημάτων (BSc), Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής προσέγγισης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Ελ.Με.Πα., Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., Εκπ. Ψυχοθεραπευτής/ 

Ψυχοδραματιστής  
 
Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η 

κοινωνική απομάκρυνση (social distancing), μέσω του αναγκαστικού περιορισμού 
(lockdown), φαίνεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
Έρευνες, έδειξαν ότι οι άνθρωποι με μειωμένα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζουν αυξημένα 
επίπεδα στρες, άγχους, μοναξιάς και φόβου, ενώ, αυξημένη φαίνεται και η δημιουργία 
σχέσεων εξάρτησης. 

Σκοπός του εργαστηρίου αποτελεί η ανάδειξη των παραγόντων που συμβάλλουν στη 
δημιουργία υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και τη σημαντικότητα αυτών στην 
καθημερινή ζωή. Για το σκοπό αυτό θα γίνει χρήση βιωματικών ασκήσεων που προάγουν τη 
συνεργασία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη, ενώ, με τη βοήθεια οπτικοακουστικού 
υλικού και παιδικών βιβλίων θα καταγραφούν και αναλυθούν οι βασικές πτυχές των 
διαπροσωπικών σχέσεων. 

Οι συμμετέχοντες μέσα από γνωστά παιδικά αναγνώσματα για μικρούς και μεγάλους 
καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν τους παράγοντες εκείνους που βοηθούν 
στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, ενώ, με τη βοήθεια των βιωματικών 
ασκήσεων πρόκειται να εξετάσουν πρακτικά την εφαρμογή αυτών των παραγόντων. 
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Επομένως, το εργαστήριο πρόκειται να δώσει τα απαραίτητα ερεθίσματα στους 
συμμετέχοντες για να σκεφτούν κριτικά δημιουργώντας μια πρώτη «γνωσία», την οποία θα 
εξασκήσουν πρακτικά μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας καθώς και τη σημαντικότητα 
που έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων.  

Το παρόν εργαστήριο πρόκειται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, 
εμπλουτίζοντας τη βιβλιογραφία με νέα δεδομένα και να αναδείξουν τη σημαντικότητα τους 
σε κάθε κρίση της ανθρώπινης ύπαρξης. 

 
 
 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ QGIS  

ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc.- M.Sc.(M.Eng.) Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας - 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

 
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση της επιστήμης της Γεωπληροφορικής 

καθώς και η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με Λογισμικό 
ανοικτού κώδικα για χρήση των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Qgis 
αποτελεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα με μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη στο τομέα των GIS. 
Μέσα από τις βασικές δραστηριότητες του εργαστηρίου θα υπάρχουν αναλυτικά βήματα 
χρήσεως του λογισμικού. 

Θα γίνει παρουσίαση του ανοικτό λογισμικού QGIS. Αρχικά στο εργαστήριο θα 
παρουσιαστούν τα βήματα εγκατάστασης του λογισμικού και έπειτα κάποια βήματα γενικής 
χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος QGIS για την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η χρήση κάποιων βασικών εργαλείων του λογισμικού μαζί με 
τη χρήση διανυσματικών (vector) δεδομένων για την δημιουργία απλού χάρτη ή χρήση 
έτοιμων ψηφιακών υποβάθρων. 

Τα προαπαιτούμενα για τους συμμετέχοντες είναι οι βασικές γνώσεις Η/Υ και η 
εξοικείωση σε διαδικτυακό περιβάλλον.  

Τα εργαστηριακά μέσα είναι ο προσωπικός Υπολογιστής για κάθε συμμετέχοντα από τον 
χώρο του και η χρήση του διαδικτύου για την εγκατάσταση του προγράμματος και την λήψη 
των κατάλληλων γεωδεδομένων,  

Στην πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από 
εισήγηση και τεχνικές σχετικά με τους ορισμούς της Γεωπληροφορικής και των κλάδων της, 
όπως και την έννοια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Στην δεύτερη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να γνωρίσουν ένα καινούριο 
λογισμικό ανοικτού κώδικα. Μέσω της επίδειξης αλλά και με την παρότρυνση ώστε να 
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ανακαλύψουν μόνοι τους τις δυνατότητες του προγράμματος QGIS. Επίσης οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πως να ψάχνουν κατάλληλα αρχεία και δεδομένα για να τα 
εισάγουν στο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS. 

Στο τέλος, θα γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και παρουσίαση των εργαλειοθηκών ως 
προς τα γεωδεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι θα μιλήσουν για την εμπειρία τους, θα 
συζητηθούν οι απορίες τους με τους εκπαιδευτές και θα αναφερθούν τρόποι εξέλιξης της 
όλης διαδικασίας με εμπλουτισμό δεδομένων, όχι μόνο χαρτογραφικών αλλά και 
περιγραφικών. 

 
 
 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
 

Μουδάτσου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου, Επιστημονική Υπότροφος 
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός  

 
Η προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την εικόνα και την 

αποδοχή του εαυτού μας. Η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό 
μας. Όταν έχουμε καλή αυτό-εικόνα, είμαστε σε θέση να εκφράζουμε τις ανάγκες μας, να 
θέτουμε τα όρια μας, να είμαστε διεκδικητικοί, και να μην προσαρμοζόμαστε στις επιθυμίες 
των συνανθρώπων μας. Τότε αποδεχόμαστε τα ελαττώματά μας, μπορούμε να 
αναγνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και πιστεύουμε στις δυνατότητες και ικανότητες μας. 
Δεν μας απασχολεί η γνώμη της κοινωνίας και δεν φοβόμαστε για την απόρριψη των άλλων. 
Αντίθετα όταν δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι, συμπεριφερόμαστε χωρίς 
αίσθημα ευθύνης και φροντίδας απέναντί του. Ακολουθούμε και παρασυρόμαστε άκριτα 
από άλλους ανθρώπους με σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. 

Στόχος του παρόντος εργαστηρίου θα είναι να επιχειρήσουμε μια μικρή «γνωριμία» με 
την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και να δούμε κάποιες τεχνικές για τους τρόπους 
που μπορούμε να την βελτιώσουμε. 

Η μεθοδολογία και η τεχνική που θα δουλέψει το εργαστήριο είναι βιωματική, δηλαδή οι 
συμμετέχοντες θα κάνουν ασκήσεις με την καθοδήγηση των συντονιστών προκειμένου να 
μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την 
αυτοεκτίμηση τους. 

Ο χρόνος διάρκειας του εργαστήριο αναμένεται να είναι δυόμιση με τρεις ώρες. 
Σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα άτομα που θα ολοκληρώσουν την 

παρακολούθηση στο εργαστήριο θα έχουν αποκτήσει περισσότερα «εργαλεία» για να 
διαχειρίζονται ικανοποιητικότερα θέματα της αυτοεκτίμησης τους. 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Μουδάτσου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου, Εργαστήριο Διεπιστημονικής 
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός  

 
Η επικοινωνία, λεκτική ή μη λεκτική, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να εκφράσει τα 

συναισθήματα, τις επιθυμίες και τα θέλω του και να έρθει σε συνδιαλλαγή με τους 
συνανθρώπους του. Να μοιραστεί τις σκέψεις του και να νιώσει ότι μπορεί να γίνει 
κατανοητός και αποδεκτός από τον άλλο. Να ακούσει αλλά και να ακουστεί. Να μοιράσει 
αλλά και να μοιραστεί. Να δώσει και να πάρει μέσα από την αλληλο- εκτίμηση, τον 
αλληλοσεβασμό και την αποδοχή.  

Η επικοινωνία έχει κομβικό ρόλο στη ζωή μας για να μπορούμε να συνυπάρχουμε 
αρμονικά με τον εαυτό μας αλλά και με τους συνανθρώπους μας. Η ικανότητα μας να 
επικοινωνούμε συμβάλει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας εξέλιξη και 
ανάπτυξη. 

Στόχος του παρόντος εργαστηρίου θα είναι να επιχειρήσουμε μια μικρή «γνωριμία» με 
τον τρόπο που επικοινωνούμε και να δούμε μικρές τεχνικές για την βελτίωση της 
επικοινωνίας μας με τους άλλους. 

Η μεθοδολογία και η τεχνική που θα δουλέψει το εργαστήριο είναι βιωματική, δηλαδή οι 
συμμετέχοντες ακολουθώντας τις οδηγίες των συντονιστών, θα προσεγγίσουν το θέμα μέσα 
από συγκεκριμένες ασκήσεις. Στόχος είναι να αναγνωρίσουν το ρόλο του θέματος αυτού στην 
ζωή τους δίνοντας μια εικόνα, λέγοντας μια σκέψη ή ένα συναίσθημα. 

Ο χρόνος διάρκειας του εργαστήριο αναμένεται να είναι δυόμιση με τρεις ώρες. 
Σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα άτομα που θα ολοκληρώσουν την 

παρακολούθηση του εργαστηρίου θα έχουν αποκτήσει περισσότερα «εργαλεία» για να 
διαχειρίζονται ικανοποιητικότερα θέματα της επικοινωνίας τους με τους άλλους. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Alexandrache Carmen 55 
Amarantidou Despoina 66 
Becerra-Peña Diana Lizette 58 
Briseño Vilches Alejandro 60 
Buhagiar Jane Farrugia 64 
Chasioti Vasiliki 66 
Corona Gómez Diana 60 
Gatto Tania 56 
Gómez Muñiz Magdiel 56 
González Leticia 63 
Guerra Márquez Irma Estela 57 
Guerra Márquez Irma Estela 60 
Gutiérrez Moreno Patricia 58 
Hernandez Islas Mónica 59 
Hernandez Santisteban Adrian 59 
Kalemis Konstantinos 67 
Kalemis Konstantinos 68 
Kallini Konstantina 67 
Kallini Konstantina 68 
Kouvatsou Paraskevi 60 
Kouvatsou Paraskevi 125 
Kyriakidou Maria 68 
López Alvarado Mónica Patricia 60 
López-Ríos Luis Pablo 62 
Macías María del Mar 61 
Moreno Badajós Pedro 62 
Mucha-Iwaniczko Klaudia 62 
Negri Ilaria 56 
Oancea Maria Ioana 63 
Porras Iván 63 
Psaltaki Jenny 64 

Rodríguez Ruiz Javier Gonzalo 58 
Sacchettini Gabriele 56 
Salas José 63 
Testa Marie Claire 64 
Themistokleous Sotiris 68 
Triantafillidou Eleni 69 
Vrettou Athina 70 
Αγγελάκη Ρόζη 271 
Αγγελιδάκη Μαρια 166 
Αθανασέκου Μαρία 313 
Αθανασιάδου Άννα 226 
Αθανασίου Ελένη 92 
Αθανασίου Ελένη 268 
Αθανασόπουλος Άγγελος 83 
Ακαλέστου Λαμπρινή - Θεοδώρα 106 
Αλεβίζος Χρυσοβαλάντης 227 
Αλεξανδράκη Φωτεινή 249 
Αναγνωστάκις Μανώλης 340 
Αναγνώστου Μαρία 227 
Αναστασίου Μερόπη 313 
Αναστασίου Μερόπη 314 
Αναστασίου Σοφία 300 
Αναστασίου Σοφία 301 
Αναστασοπούλου Καλλιόπη 93 
Ανδρέαδου Δέσποινα 99 
Ανδρονίδης Συμεών 120 
Ανδρούση Φωτεινή 101 
Αντωναράκης Γεώργιος 158 
Αντωνάτου Σπυριδούλα 228 
Αντωνίου Θεόδωρος 95 
Αντωνίου Θεόδωρος 140 
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Αντωνίου Φλωρεντία 229 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα 101 
Ανωγιαννάκη Κατερίνα 250 
Αποστολόπουλος Νίκος 209 
Αποστόλου Μαρία 222 
Αραβαντινού-Καρλάτου Αντωνία 84 
Αρβανιτίδου Σοφία 230 
Αργυρόπουλος Παναγιώτης 192 
Ασλανίδης Θεόδωρος 282 
Αυγερινούδη Δήμητρα- Μαρία 314 
Αυγουστάκη Γεωργία 315 
Αφεντουλίδου Άννα 272 
Βανταράκης Απόστολος 309 
Βαρρά Ευγενία 282 
Βασιλείου Κλεοπάτρα 166 
Βασιλείου Κλεοπάτρα 172 
Βασιλογιαννάκη Μαρία 277 
Βε Αντριάνα 167 
Βέλλα Κυριακή-Ιωάννα 259 
Βεργέτη Αθανασία 157 
Βερέβη Άλκηστις 250 
Βιταλάκη Έλενα 339 
Βιταλάκη Έλενα 340 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 245 
Βλάχου Μαρία (Μαίρη) 217 
Βογά Ηλέκτρα 283 
Βογιατζή Ειρήνη 265 
Βορβή Ιωάννα 169 
Βοσνάκη Αναστασία 190 
Βουδρισλή Ναταλία 266 
Βουδρισλής Νικόλαος 266 
Βρατσίνη Ελένη 96 
Βρετουδάκη Ελένη 201 
Βρετουδάκη Ελένη 255 
Βρέττη Ανθούλα 284 
Βρόντου Βασιλική 172 
Βρυωνίδης Μάριος 307 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα 201 
Γαγιάτσου Σοφία 231 
Γαλατά Παρασκευή-Βίβιαν 202 

Γερούκη Μαργαρίτα 340 
Γερούκη Μαργαρίτα 340 
Γεωργιάδης Βασίλειος 168 
Γεωργούσης Βάιος 283 
Γιαννούλη Καλομοίρα 210 
Γκούνα Θεοδώρα 73 
Γκουτζέλας Αθανάσιος 285 
Γούλα Ασπασία 273 
Γρουνά Μαρία 286 
Δαλίτης Αντρέας 287 
Δαμαλά Αρετή 289 
Δάμτση Χαρούλα 91 
Δάμτση Χαρούλα 239 
Δανιηλίδου Ευγενία 169 
Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη 211 
Δέδες Δημήτριος 328 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα 211 
Δεληγιάννης Δημήτρης 186 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 268 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 287 
Δημοσθενίδης Δημήτριος 170 
Δημοτάκη Αναστασία 341 
Δήμου Αθανάσιος 195 
Δήμου Αθανάσιος 342 
Δήμου Πασχάλης 171 
Διακογεωργίου Διονυσία 171 
Διακομανώλης Ιωάννης 251 
Διαμαντής Κωνσταντίνος 252 
Δρόσος Νίκος 268 
Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 111 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή 164 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή 253 
Επιτροπάκη Βούλα 131 
Ευαγγέλου Φίλιππος 231 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας 273 
Ζάγκα Νικολέττα 206 
Ζαπονάκη Ιωάννα 113 
Ζαπονάκη Ιωάννα 132 
Ζέζου Αναστασία 144 
Ζερβάκη Αικατερίνη 114 
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Ζίγγα Μαριλένα 222 
Ζορμπάς Ιωάννης 316 
Ζορμπάς Ιωάννης 317 
Ζορμπάς Κωνσταντίνος 74 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 127 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 288 
Ηλία Ελένη 232 
Θεολογίδου Γιώτα 106 
Θωμαΐδου Χρηστίνα 74 
Ιωαννίδη Δήμητρα 242 
Ιωαννίδου Βασιλική 196 
Ιωσήφ Στυλιανή 212 
Ιωσηφιδης Ιωαννης 115 
Καβούκης Μιχάηλ 96 
Καδιανάκη Μαρία 290 
Καδιανάκη Μαρία 296 
Κακουλάκη Αντωνία 203 
Κακουλάκη Αντωνία 277 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 97 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 102 
Καλαούζη Κωνσταντίνα 233 
Καλογεράκη Μαρία 75 
Καλογεράκη Χριστίνα 76 
Καλογεράκης Γεώργιος 76 
Καμνής Ιωάννης 78 
Κανάκης Κωστής 77 
Καπερνέκα Παναγιώτα 213 
Καπερνέκα Παναγιώτα 234 
Καπέτα Χρυσοβαλάντου 234 
Καπετανάκη Σοφία 254 
Καραβασίλης Ιωάννης 112 
Καραβασίλης Ιωάννης 289 
Καραγεωργοπούλου Αγγελική 112 
Καραγιάννης Αθανάσιος 317 
Καραγιάννης Αθανάσιος 318 
Καραγκιόζης Ιωάννης 254 
Καρακατσάνη Ελένη 141 
Καραμανλή Θεοδώρα 291 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος 220 
Καρανικόλα Ζωή 127 

Καρατόλιος Κωνσταντίνος 78 
Καρβούνη Γεωργία 235 
Καρυπίδου Χριστίνα 160 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων 144 
Κατσιάνη Όλγα 92 
Κατσιγιάννη Βικτωρία 157 
Κατσίμπελης Αθανάσιος 166 
Κατσίμπελης Αθανάσιος 172 
Κεφαλάκη Μαρία 204 
Κηπουροπούλου Ευμορφία 185 
Κιομουρτζής Χάρης 173 
Κλαδά Ευαγγελία 255 
Κλαδάκη Μαρία 112 
Κλεισιάρης Χρήστος 84 
Κλημεντιώτη Χριστίνα 162 
Κλημεντιώτη Χριστίνα 256 
Κοβάνη Κωνσταντίνα 263 
Κογκούλη Πελαγία 236 
Κολοκοτρώνης Φώτιος 256 
Κολτσίδα Αρετή 145 
Κολυβά Γεωργία-Μαρία 269 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή) 156 
Κοντομίχης-Αφεντουλίδης 
Οδυσσέας 

272 

Κορασίδη Ανδριάνα 237 
Κότουγλου Ζαχαρούλα 263 
Κοτρόγιαννος Δημήτρης 51 
Κότσαρη Κωνσταντίνα 292 
Κουκάκης Γεώργιος 174 
Κουλλαπή Κυριακή 199 
Κουντούρη Κωνσταντίνα 282 
Κουρουτσίδου Μαρία 158 
Κουρουτσίδου Μαρία 216 
Κούρτης Ιωάννης 85 
Κουτούζης Εμμανουήλ 182 
Κουτσελίνη Μαίρη 205 
Κουτσελίνη Μαίρη 287 
Κουτσελίνη Μαίρη 320 
Κουτσιλιέρης Μιχάλης 50 
Κουτσιούρη Σοφία 223 
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Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη 158 
Κουτσούρη Δήμητρα 290 
Κοψιδάς Οδυσσέας 141 
Κοψιδάς Οδυσσέας 158 
Κρήτας Δημήτριος 98 
Κρήτας Δημήτριος 105 
Κρητικού Μαρία 263 
Κρίτογλου Αικατερίνη 187 
Κυριαζή Βιλελμίνη 238 
Κυριακάκη Ελένη 174 
Κυριάκου Μαρία 188 
Κυριατζή Μαρία 238 
Κωμοδρόμου Λυδία 320 
Κωνσταντής π.Σπυρίδων 146 
Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία 179 
Κωνσταντινίδης Χρήστος 319 
Κωνσταντινίδης Χρήστος 319 
Κωνσταντινίδου Ευανθία 175 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα 91 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα 239 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος 274 
Κωστακιώτης Γιώργος 88 
Λάβδας Α. Κώστας 49 
Λαζαράκη Φανή 257 
Λαμπίρη Μαρία 257 
Λαμπρίδης Ευθύμιος 170 
Λαμπρίδου Δέσποινα 334 
Λαμπρινέα Σταυρούλα 152 
Λαμπρινέα Σταυρούλα 153 
Λαπίδης Κωνσταντίνος 121 
Λαρεντζάκη Αικατερίνη 257 
Λεβέντη Ευμορφία 313 
Λεζέ Μαρίνα 189 
Λελεντζή Βασιλική 313 
Λελεντζή Βασιλική 314 
Λιμνιάτη Κατερίνα 86 
Λιναρδάκη Χριστίνα 121 
Λίπα Βασιλική 78 
Λιώση Λεμονιά 263 
Λύρα Όλγα 199 

Μαγαλιού Χαρίκλεια 258 
Μαγαλιού Χαρίκλεια 293 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης 274 
Μακρή Βασιλική 275 
Μακρή Μαρία 189 
Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ 276 
Μακρυγιάννης Βασίλειος 137 
Μαλαδένης Παναγιώτης 203 
Μαμάκης Γεώργιος 118 
Μανάφη Γεωργία 109 
Μανιουδάκη Μαρία 260 
Μαράκη Βιργινία 240 
Μαράκη Ελένη 154 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος 71 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος 159 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 131 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 202 
Μαρκάκη Ειρήνη 115 
Μαρκάκη Ειρήνη 116 
Μαρκουίζου Μαρούλα 259 
Μαστοράκης Σωκράτης 203 
Μαστοράκης Σωκράτης 277 
Μαστρογιάννης Αλέξιος 241 
Ματζάνος Δημήτριος 184 
Ματζάνος Δημήτριος 196 
Ματθαίου Όλγα 122 
Ματιάκη Βασιλική 229 
Μάτσα Κατερίνα 205 
Μαυρίδης Συμεών 321 
Μελίδης Μιχάλης 136 
Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα 190 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας 341 
Μήτση-Αναγνώστου Μαρία 79 
Μήτσικα Ιωάννα 176 
Μιμιλάκη Αναστασία 321 
Μίχα Αθανασία 147 
Μοσχάκη Αθηνά 213 
Μοσχάκη Αθηνά 322 
Μοσχόπουλος Γρηγόριος 176 
Μουδατσάκη Ελένη 191 
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Μουδάτσου Μαρία 343 
Μουδάτσου Μαρία 344 
Μουρούτσος Ιωάννης 136 
Μπαλαμπέκου Σταματία 237 
Μπαντούνα Μαρία 288 
Μπαντούνα Μαρία 294 
Μπαριανού Ειρήνη 144 
Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης 250 
Μπάρος Βασίλειος 85 
Μπάρος Βασίλειος 109 
Μπάρτζου Στυλιανή 148 
Μπαστάνη Καλλιόπη 89 
Μπεικάκη Κασσάνδρα 260 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ 216 
Μπιτσάκος Νικόλαος 295 
Μπορμπουδάκη Λένα 93 
Μπουκοβάλα - Κλώντζα Ευθαλία 277 
Μπούνας Νικόλαος 136 
Μπούρα Βασιλεία 323 
Μπουρδάκη Ευαγγελία 186 
Μπουρμπούλη Αγγελική 80 
Μπούτσκου Ευαγγελία 295 
Μπρατάνη Πηνελόπη 294 
Μυλωνά Ειρήνη 88 
Μώκος Ευάγγελος 125 
Μώκου Δέσποινα 125 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 324 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 325 
Νάσιος Γεώργιος 110 
Νεδελκόπουλος Χρήστος 206 
Νεδος Απόστολος 286 
Νεοκοσμίδου Παναγιώτα 192 
Νίκας Σταύρος 148 
Νικηφόρου Παρασκευή 95 
Νικηφόρου Παρασκευή 140 
Νικολαϊδου Χάρις 126 
Νικολακάκη Μαρία 107 
Νικολάου Κωνσταντίνος 160 
Νικολάου Κωνσταντίνος 160 
Νικολιδάκης Συμεών 192 

Νικολιδάκης Συμεών 242 
Νοβάκος Ιωάννης 137 
Νοβάκος Ιωάννης 193 
Ντακούλα Δήμητρα 154 
Νταραντούμη Αίγλη 185 
Ντούλια Αθηνά 153 
Ντούλια Αθηνά 177 
Ξανθοπούλου Δέσποινα 291 
Ξιάρχου Χριστίνα 326 
Οικονόμου Αναστασία 138 
Ορφανός Στέλιος 306 
Ούρδας Ιωάννης 295 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 101 
Πανταζής Απόστολος 96 
Πανταζής Σπυρίδων 109 
Παντελίδου Θεοδώρα 81 
Παπαβασιλείου Βασίλειος 171 
Παπαγάλου Φωτεινή 153 
Παπαγάλου Φωτεινή 169 
Παπαγεώργη Ιουλία 95 
Παπαδάκης Νίκος 51 
Παπαδανιήλ Μαρία 290 
Παπαδανιήλ Μαρία 296 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία 178 
Παπαδήμας Χρήστος 161 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 179 
Παπαδόπουλος Αντώνιος 297 
Παπαδοπούλου Ελένη 326 
Παπαθανασίου Μαρία 298 
Παπαϊωάννου Ήβη 194 
Παπαμιχαήλ Γεώργιος 156 
Παπαναγιώτου Ζωγραφιά 195 
Παπαντωνίου Βασιλική 180 
Παπαπέτρου Σάββας 72 
Παπαπέτρου Σάββας 162 
Παπαστάθης Θεοφάνης 214 
Παπαχρήστου Ευαγγελή 107 
Παπούλας Ανδρέας 52 
Παππάς Ηλίας 98 
Παππάς Ηλίας 105 
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Παραδείσης Γεώργιος 250 
Πάρλαλης Σταύρος 242 
Πασχάλης Χαράλαμπος 81 
Πασχαλιώρη Βασιλική 260 
Πατεράκη Άννα 138 
Πατσιλιά Παρασκευή 244 
Πέππα Ματίνα 132 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια) 299 
Περικλειδάκης Γεώργιος 196 
Πετεινάκη Μαρία 202 
Πετεινάκη Μαρία 243 
Πετκοπούλου Ελπινίκη 327 
Πετκοπούλου Ελπινίκη 327 
Πετρά Βασιλική 300 
Πετσανούκης Χρήστος 215 
Πηρουνάκη Ανδρονίκη 178 
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα 184 
Ποιμενίδης Δημήτριος 267 
Πολάκη Μαρία 265 
Πολυζοπούλου Αθανασία 215 
Πολυχρονίου Ανδρομάχη 332 
Πουλάκης Νίκος 145 
Πρωτονοταρίου Μαρίνα 133 
Πυττερού Θεοδώρα 242 
Ράπτης Νικόλαος 154 
Ράπτης Νικόλαος 216 
Ρεντίφης Γεράσιμος 141 
Ρεντίφης Γεράσιμος 206 
Ρήγα Ασημίνα 196 
Ριζοπούλου Ευανθία 319 
Ριζοπούλου Ευανθία 319 
Ρίζος Θεόδωρος 87 
Ρογδάκης Αντώνιος 116 
Σάββα Έλενα 71 
Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης 308 
Σαμαρά Αντωνία 278 
Σαπίδης Παναγιώτης 171 
Σαραντάκης Ιωάννης 104 
Σαρλή Ιωάννα 328 
Σαρλή Φανή 328 

Σαρτζετάκη Μαρία 142 
Σασσάνης Σπύρος 118 
Σηφάκη Αμαλία 261 
Σιβρής Παναγιώτης 196 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος 217 
Σιόντη Δήμητρα 300 
Σιόντης Κωνσταντίνος 333 
Σιούμπουλη Καλλιόπη 192 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστός 329 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστός 329 
Σκαράκη Ευαγγελία 256 
Σκιαθίτη Αικατερίνα 211 
Σκλείδα Σοφία 330 
Σμυρναίου Ζαχαρούλα 292 
Σπυριδάκη Αικατερίνη 218 
Σπυρίδωνος Βερόνικα 127 
Σπύρου Άγγελος 331 
Σπύρου Ευανθία 331 
Σταθάτου Ανδρομάχη 301 
Σταματάκη Νίκη 279 
Σταμούλης Κωνσταντίνος-
Ειρηναίος 

89 

Σταμούλης Κωνσταντίνος-
Ειρηναίος 

134 

Σταυρούλη Μαρίλη 331 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης 149 
Στεργίου Μαρία 103 
Στεφάνου Πασχάλης 123 
Στεφάνου Πασχάλης 302 
Στιβακτάκης Ευστάθιος 333 
Στρίκας Κωνσταντίνος 303 
Στριλιγκάς Γεώργιος 150 
Στύπα Κωστούλα 295 
Συμεωνίδης Νικόλαος 243 
Σφακιανάκη Άννα 224 
Σφακιωτάκη Κυριακή 304 
Σωπασή Μαρία 305 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα 97 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα 102 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 98 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

351 
 

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 105 
Τζαμαρία Παρθενία 253 
Τζαμπουράκη Εμμανουέλα 225 
Τζιάρας Κωνσταντίνος 181 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 245 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 246 
Τηλιγάδα Ευμορφία 278 
Τοτόλου Αγγελική 219 
Τουτουδάκη Μαρίνα 207 
Τραντά Χριστίνα 151 
Τριαματάκη Αθηνά 339 
Τριαματάκη Αθηνά 340 
Τριχάς Νικόλαος 227 
Τριχάς Νικόλαος 298 
Τσακλάρη Αικατερίνη 181 
Τσαπρούνης Αθανάσιος 280 
Τσαπρούνης Αθανάσιος 281 
Τσιανάκας Εύαγγελος 244 
Τσίγκου Άννα 173 
Τσικριτσή Αικατερίνη 197 
Τσικριτσή Αικατερίνη 198 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος 227 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος 298 
Τσιολάκκη Χριστίνα 306 
Τσιολπίδου Ξανθούλα 182 
Τσιομάνη Ευαγγελία 332 
Τσιώνη Ειρήνη 306 
Τσουκανέλη Μαριάνθη 333 
Υφαντή Σοφία 142 
Φακιολά Μαργαρίτα 343 
Φακιολά Μαργαρίτα 344 
Φιλιππίδης Γεώργιος 92 
Φιλιππίδης Γεώργιος 99 
Φιλιππίδου Ελένη 128 
Φίλος Ιωάννης 163 
Φιολιτάκη Μαρία 262 
Φούζας Γεώργιος 83 
Φραγκάκης Αντώνιος 93 
Φύκαρης Ιωάννης 187 
Φωτεινάκη Δήμητρα 250 

Χάλαρη Μαρία 307 
Χαλκεύς Αντώνιος 265 
Χαραλάμπους Άντρη 247 
Χαρωνίτης Γιώργος 124 
Χατζάκης Εμμανουήλ 183 
Χατζηαβραμίδου Ευδοκία 334 
Χατζηκυριάκου Γιάννης 308 
Χατζηκωνσταντίνου Ελευθέριος 184 
Χατζημητράγκα Κατερίνα 185 
Χατζηφωτίου Σεβαστή 96 
Χατζηφωτίου Σεβαστή 99 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης 242 
Χουρσάν Χρυσή 262 
Χρήστου Πέτρος 129 
Χριστολουκά Ιωάννα 163 
Χρονοπούλου Αθανασία 334 
Χρυσουλάκης Ιωάννης 49 
Ψαρούλη Σοφία 309 
Ψύρη Μαρία 164 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

352 
 

 
 


