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Δραστηριοτήτων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 

Η έννοια της συμμετοχής στη διοίκηση της εκπαίδευσης 85 
Τίγκας Ιωάννης, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας 
Λαζαρίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας 

Ενδοοικογενειακή βία: Προτάσεις/δράσεις προς την ανάσχεσή της και η στάση της 
Ελληνικής Αστυνομίας 85 
Μαρκάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, MAEd., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης 
Πικράκης Γεώργιος, Διοικητής Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 
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Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και κοινωνική ευπάθεια 86 
Κοτρόγιαννος Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Α02. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87 

Η αναγκαιότητα εισαγωγής του Διαφημιστικού Γραμματισμού στην προσχολική 
εκπαίδευση ως μέσο άμυνας στις καταναλωτικές πιέσεις της παιδικής ηλικίας. 
Έρευνα απόψεων των γονέων μαθητών νηπιαγωγείου 87 
Παπαχρήστου Ευαγγελή, Νηπιαγωγός, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Ηγεσία και Διαχείριση κρίσης στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν καιρώ πανδημίας 88 
Κωνσταντογιάννη Σμαράγδα, Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων: η υποδοχή των νέων 
μορφών δια-κυβέρνησης από τη σχολική κοινότητα στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 88 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου 

Η αναβάθμιση, ο αναπροσανατολισμός και η βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών ως απαραίτητος μοχλός ανάπτυξης για το σύγχρονο σχολείο 89 
Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη σπουδών και έρευνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ 

Αγοραιοποίηση της εκπαίδευσης: σύγχρονες τάσεις και προβληματικές 90 
Νικήτα Δήμητρα Παυλίνα, Λέκτορας 

Το πολυεπίπεδο σχολικό σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ), 
ως εργαλείο προώθησης της Συμπερίληψης και ανάπτυξης της επαγγελματικής 
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών: Απόψεις και πρακτική εμπλεκομένων σ’ ένα 
κυπριακό δημοτικό σχολείο 91 
Λιασίδου Αγγελική, Εκπαιδευτικός-Υπoψήφια Διδάκτωρ 
Φτιάκα Ελένη, Καθηγήτρια 

Στηρίζοντας ομάδες παιδιών με χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς: Ένα 
παράδειγμα δευτερογενούς πρόληψης μέσω του Συστήματος Προώθησης  
Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) 92 
Κουρέα Λευκή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Λιασίδου Αγγελική, Εκπαιδευτικός-Υπoψήφια Διδάκτωρ 
Φτιάκα Ελένη, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Α03. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 93 

Μια συγκριτική θεώρηση των δημόσιων επιλεκτικών σχολείων σε διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήματα 93 
Βέρδης Αθανάσιος, Επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ 
Αρτίκης Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
Μαντάς Νίκος, Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

Η πανδημία της παραπληροφόρησης και ο ρόλος του σχολείου 93 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Υποψήφιος διδάκτορας 

Εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
σχετικά με αυτές 94 
Κανακάκη Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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Από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης: το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 95 
Μακρή Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΠΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών 
Σταμέλος Γεώργιος, Καθηγητής ΤΕΠΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών 

Φιλανθρωπία και ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση 96 
Σίσκου Γιολάντα, Εδιπ, ΑΠΘ 

Οι επιρροές των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Η περίπτωση της Ελλάδας 96 
Βρέττη Ανθούλα, ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής 

Πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ποιοτικής 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων 97 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων 

Η συμβολή της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμός & κοινότητα μάθησης  
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 98 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ψυχογιού Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Σχέδιο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης της Κύπρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση 99 
Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης/Διευθύνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - ΥΠΠΑΝ 
Κύπρος 

Υπερεθνικοί οργανισμοί και ανασυγκρότηση εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 99 
Περυσινάκη Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Η ανάδυση του υπερεθνικού χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και ο 
περιορισμένος ρόλος του κράτους 99 
Χουρδάκης Μαρίνος, Δρ Πολιτικής Επιστήμης 

Α04. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 100 

Εθνικισμός και Εκπαίδευση. Η αμφίρροπη ερμηνεία μιας ημερολογιακής εγγραφής
 100 
Τζώτζης Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

Η ποικιλομορφία της ανθρώπινης κουλτούρας στον Levi-Strauss και οι  
αντίθετες απόψεις 101 
Σιφακάκης Εμμανουήλ Λουκάς, Προπτυχιακός φοιτητής 

Τυπολογία οικογένειας και συναισθηματική εκφραστικότητα. Η θεωρία του νου 
μέσα από την συναισθηματική εκφραστικότητα κατά την σχολική ηλικία και 
τυπολογία οικογένειας 102 
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός ψυχολόγος –ερευνητής 

Εκπαίδευση, ιδεολογία και εθνικό κράτος: Το ελληνικό παράδειγμα 102 
Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Ζουρελίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας ως φορέας ιδεολογίας και πεδίο συμβολικών 
πολέμων: Η ελληνική περίπτωση 103 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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Α05. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 104 

Γυναίκες κι εκπαιδευτική ηγεσία: Μια περιπτωσιολογική μελέτη για τη 
 συμμετοχή γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο νομό Ηρακλείου 104 
Μαρή Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφια Διδάκτορας 

Η ακεραιότητα των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως βασικό γνώρισμα της ηγετικής τους συμπεριφοράς 105 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Ηρακλείου 
Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εργασιακές και κοινωνικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών στην Ελλάδα:  
Μια ματιά στην περίοδο 2009-2020 και ο ρόλος του σχολείου στην  
καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων 105 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων 

Οι Ευεργεσίες, η Φιλανθρωπία και η Κοινωνική Δικαιοσύνη στις παραινέσεις  
των δασκάλων των πριγκίπων της Μέσης και της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου 106 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ζώα και ευζωία: Η σημασία της εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων 107 
Γαϊτανάκης Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Τριχάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Η ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης που  
φοιτούν παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο 108 
Τζιόρα Ελευθερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Πρακτικές αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων σε υποβαθμισμένα σχολικά 
πλαίσια: μια κοινωνιολογική προσέγγιση 109 
Κουτσιούρη Σοφία, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Α06. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 110 

Εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων: συμβολή στην 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και μελλοντικές προκλήσεις 110 
Φοραδούλα Νίκη, Υπάλληλος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
Νάσιος Γεώργιος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

Μπορεί η επιμόρφωση να ενισχύσει την διοικητική ικανότητα των δημοσίων 
υπαλλήλων στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών; 111 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ 

Επιμόρφωση για την ανάπτυξη  πολιτικής ανθεκτικότητας στο δημόσιο 111 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ 

Σύμπραξη του Δημόσιου Τομέα με Ιδιώτες: Κριτική προσέγγιση της πρόκλησης για 
τους συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας υπό το πρίσμα της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής, στις σύγχρονες συνθήκες το πρίσμα της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής 112 
Νιφόρου Αφροδίτη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Μονάδα Υποστήριξης της προσωρινής Διοικούσας 
Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, e-ΕΦΚΑ 
Σαρακινιώτη Αικατερίνη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφαλιστικού Βίου e-ΕΦΚΑ 
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Χαμάκος Γεώργιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Ερευνητής, Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου e-ΕΦΚΑ 

Η συμβολή της γνώμης των εκπαιδευτικών στην επιλογή Διευθυντών σχολικών 
μονάδων. Οι Νόμοι 4327/2015 & 4473/2017 113 
Γιαννούλη Καλομοίρα, Med, Φιλόλογος 

Η  «κριτική θέση» της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διαδικασία της συνέντευξης 
στην επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι Νόμοι 4473/2017 & 4547/2018 114 
Γιαννούλη Καλομοίρα, Med, Φιλόλογος 

Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Κύπρο (1960-σήμερα): πολιτικές και κοινωνικές 
επιδράσεις, απόψεις και προκλήσεις για το μέλλον 115 
Αντωνίου Μαίρη, Ιστορικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
Σολωμού Α. Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας Unesco Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Πρόεδρος 
Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 

Η «αμηχανία» της ΕΔΑ μπροστά στη μεταρρύθμιση του 1964: Η κριτική της  
Ρόζας Ιμβριώτη στην εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης Κέντρου 115 
Παπαστεφανάκη Ελευθερία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Εκπαίδευση στην Τέχνη και Κριτική Επανατοποθέτηση του Σώματος απέναντι σε 
σύγχρονες βιοκοινωνικές απειλές.  Το παράδειγμα της Ζωγραφικής Δράσης (Action 
Painting, 1945-1960) & της Σωματικής Τέχνης (Body Art, 1961-1980) 116 
Κρητικού Μαρία, Καθηγήτρια Φ.Α 

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία 117 
Κουμέντος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 
Κατσούγκρη Αναστασία, Διευθύντρια σχολικής μονάδας 

Α07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ 118 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικό Κεφάλαιο 118 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, ΠΕ 11.01 MSc 

Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Η "εχθρόπιτα" των  
Munson Derek & Κing Calahan Tara 119 
Ζέζου Αναστασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.60, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 
Μπαριανού Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας 

Μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την Ευρωπαϊκή 
Πολιτειότητα 119 
Κρήτας Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ & Field Manager, Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, Παν. 
Κρήτης, Αν. Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 
Καμέκης Απόστολος, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης 
Παππάς Ηλίας, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνητής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων (ΚΔ' Σύνοδος) ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
και πολιτειακό εργαλείο διαμόρφωσης και προαγωγής της πολιτειότητας  
των νέων στην Ελλάδα 120 
Φράγκου Μαρία, Πολιτικός και Νομικός Επιστήμονας, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 
με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκπαιδευτικός ΠΕ78 
Πλιόγκου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
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Ενεργός Πολιτειότητα και Loose Parts στην Προσχολική Εκπαίδευση 121 
Αγγελιδάκη Μαρία, Ψυχολόγος- Εκπαιδευτικός 
Καββαδά Μαριλένα Μαριλένα, Συγγραφέας - Νηπιαγωγός 

Α08. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 122 

Κοινωνικό» κράτος και καλλιτεχνικές «ανισότητες στη μεσοπολεμική Ελλάδα: Η 
παρεμβατική πολιτισμική πολιτική των εγχώριων κυβερνητικών δυνάμεων στη 
διαμόρφωση του εικαστικού τοπίου εντός των συνόρων (1923-1940) 122 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης, Δρ. στις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" - Ιστορικός Τέχνης - 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Υποστηριζόμενη διαβίωση και εξειδικευμένες δομές για τα άτομα με αυτισμό  
στην Κύπρο 123 
Γεωργίου Ιωάννα, Υποψήφια διδάκτωρ κοινωνικής εργασίας 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 

Ανισότητες και μετασχηματισμοί του κοινωνικού κράτους: Η ανάδυση του 
"πρεκαριάτου" 124 
Θωμαΐδου Χρηστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Μετανάστευση, κοινωνικό κράτος και πανδημία covid-19 125 
Δούκη Σταματίνα, Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, Phd(c) 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν. Κρήτης, Field Manager 
Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Γ.Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών 
Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
Δούκη Νίκη Χριστίνα, Πολιτικός Επιστήμονας 

Παρουσίαση προτάσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 
ανόρθωση του επιπέδου ζωής των ασθενέστερων πληθυσμιακών στρωμάτων 126 
Ρίζος Θεόδωρος, Ακαδημαικός Υπότροφος 

Ενδοοικογενειακή βία και παιδική κακοποίηση: Το δικαίωμα της συμμετοχής 
 των παιδιών στην παιδική προστασία 126 
Ανδρεάδου Δέσποινα, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

Η δία βίου μάθηση στα καταστήματα κράτησης. Μελέτη περίπτωσης:  
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (εμπόδια, κίνητρα, αντιλήψεις εκπαιδευομένων) 127 
Κούλα Θεώνη, Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης / Μέλος ομάδας έργου σχολείων δεύτερης 
ευκαιρίας 

Κοινωνικές ανισότητες και COVID-19: Μια επισκόπηση της κοινωνικής  
διάστασης της πανδημίας 128 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν. Κρήτης, Field Manager 
Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Γ.Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών 
Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
Μελίδης Μιχαήλ, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Exeter 
Κρήτας Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ & Field Manager, Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, Παν. 
Κρήτης, Αν. Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 
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Αυτοτραυματισμός: το προσωπικό και το κοινωνικό, το πραγματικό και το 
φαντασιακό 129 
Καμπέρης Νίκος, Ερευνητής Α΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας,  Ακαδημία Αθηνών 
Πέτσα Ευγενία, Πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Η Κοινωνική Βιωσιμότητα στην Ελλάδα του 2040 130 
Κοσμαδάκης Νίκος, Δημοσιογράφος- Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος 

Α09. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 131 

Γλωσσικοί κώδικες και εκπαιδευτική ανισότητα. Εφαρμογή της θεωρίας του  
Basil Bernstein στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το μάθημα της  
Νεοελληνικής Γλώσσας 131 
Γεωργίτσα Μαρία, Προπτυχιακή φοιτήτρια 

Η έμπρακτη ανισότητα της Νοηματικής Γλώσσας σε έγκριση και εφαρμογή 132 
Γκούνα Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ΠΕ71 

Α10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 133 

Κοινωνική ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών προσφύγων.  
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονιών γηγενών και 
προσφύγων: οι Σύροι της Πάφου 133 
Ελισσαίου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός 

Μοντέλα εκπαίδευσης μεταναστών. Κριτική ανάλυση διαπολιτισμικού  
μοντέλου εκπαίδευσης 133 
Τσακλάρη Αικατερίνη, M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα: Η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πολυπολιτισμικών Τάξεων
 134 
Κούκου Μήνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πολιτικές υγείας για την αποτελεσματική κοινωνική ένταξη των προσφύγων  
στην Ελλάδα 135 
Καμέκης Απόστολος, Πολιτικός Επιστήμονας, Δρ.Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Παππάς Ηλίας, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνητής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Εσωτερική - Εξωτερική μετανάστευση, προσφυγικές ροές και εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο των μετακινούμενων πληθυσμών 135 
Μώκου Δέσποινα, Διεθνολόγος, Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Μετατραυματικό στρες και κατάθλιψη σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην 
Ελλάδα και προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους 136 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ. 
Κουντουράς Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Κατσιάνη Όλγα, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

Απόψεις πολιτών –εκπαιδευτικών και μη– για την πολυπολιτισμικότητα της 
ελληνικής κοινωνίας υπό την οπτική της εισροής μεταναστών και προσφύγων, 
κυρίως από το 2015 έως και σήμερα 137 
Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια ΔΠΘ 
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Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική ηγεσία 138 
Αδαμίδου Βασιλική, ΠΕ70 Διευθύντρια του 63ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

Η πολυπολιτισμικότητα ως ένας διαρκές και αέναο φαινόμενο 139 
Κοσμαδάκης Νίκος, Δημοσιογράφος- Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης 

Α11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 140 

Ο πολυδιάστατος ρόλος του φαρμακοποιού στη διαχείριση της υγειονομικής  
κρίσης (Covid-19) στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 140 
Φραγκάκης Αντώνιος, Δρ. Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής. Qualification aromathérapie par la 
faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg 

Ενδοοικογενειακή βία και πανδημία covid-19 140 
Δούκη Σταματίνα, Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, Phd(c) 

Συστηματική διερεύνηση προβλημάτων και καλών μελλοντικών πρακτικών  
από την εφαρμογή της Επείγουσας Απομακρυσμένης Διδασκαλίας στην  
περίοδο του Covid-19 141 
Σαρόγλου Πασχάλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση 
Κώστας Απόστολος, Δρ., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

Το δικαιωμα της εργασιας κατα τη διαρκεια της πανδημίας στα ανθρωπιστικα 
επαγγελματα 142 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 

Εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνίας νηπιαγωγείου-οικογένειας κατά την περίοδο  
της πανδημίας: Η αξιοποίηση του κατασκευαστικού παιχνιδιού 143 
Κωνσταντινίδου Ζωή, Νηπιαγωγός ΠΕ60, Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα Δι.Πα.Ε., Μεταδιδακτορική 
Ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. 

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους μετά από φυσικές 
καταστροφές 144 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 

Η κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη του άρθρου 25 του Συντάγματος υπό το  
πρίσμα της υγειονομικής κρίσης 144 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος 

Διερεύνηση της αντιληπτικής ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων ανθρώπων 
που φορούν μάσκα υγειονομικής προστασίας από μαθητές σχολικής και  
πρώτης εφηβικής ηλικίας 145 
Φύκαρης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ζαγκότας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπ. Ιωαννίνων 
Μπίμπα Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Η επίδραση της σχολικής ηγεσίας στην ποιότητα επαγγελματικής ζωής των 
εκπαιδευτικών κατά την περίοδο της πανδημίας. 146 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου Σερρών 

Η επίδραση της πανδημίας στην ψηφιακή κουλτούρα των εκπαιδευτικών  
δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα. Το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας 147 
Χαλκιαδάκης Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτωρ - Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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Εκπαίδευση και επαγγελματική συμβουλευτική στην εποχή της πανδημίας covid-19
 147 
Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

Τεχνολογία: Παράγοντας περιορισμού των ανισοτήτων στην εκπαίδευση ή 
ανάδειξής τους για τις ευάλωτες ομάδες μαθητών επαγγελματικών λυκείων; 148 
Τσακιράκις Γιάννης, Καθηγητής Εφαρμογών ΑΣΠΑΙΤΕ 
Κιμουλάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού: Επωφελούμενοι σε αναζήτηση κοινωνικών ρόλων 149 
Βερέβη Άλκηστις, Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας 
Καμπέρης Νίκος, Ερευνητής Α΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών 
Πέτσα Ευγενία, Πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Α12. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ SOCIETY AT LARGE 150 

Απόψεις και Βιώματα των Φοιτητών/τριών με Αναπηρία για την Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση Κατά την Περίοδο της Πανδημίας 150 
Κουρέα Λευκή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Φελλά Αργυρώ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Χριστοδουλίδου Παναγιώτα, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Α13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 151 

Πολυδιάστατος επιστημονικός γραμματισμός και Παιδική Λογοτεχνία.  
Η περίπτωση του ιστορικού μυθιστορήματος 151 
Αγγελάκη Ρόζη- Τριανταφυλλιά, Διδάσκουσα ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καθηγήτρια- 
Σύμβουλος ΕΑΠ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 152 

Β1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 152 

Η Προώθηση της Αυτονομίας του Μαθητή στην Τάξη. Πεποιθήσεις και  
Πρακτικές Εκπαιδευτικών της Γερμανικής Γλώσσας στο Ελληνικό Σχολείο 152 
Καλπακίδου Μελάνα, M.A., Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Μπίλεφελντ Γερμανία 

Β2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 153 

Η σχολική μονάδα ως οργανισμός μάθησης χαρακτηριστικά και αναγκαιότητα 
εξέλιξης της 153 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Αθανασάκης Ιωάννης, Δάσκαλος 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιους οργανισμούς 
υγείας στην Ελλάδα 153 
Ατσιπουλιανάκη Ζωή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Αθανασοπούλου Μαρία Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Β4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 154 

Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας στους δημόσιους οργανισμούς 154 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου Σερρών 
Γκουντάκου Παγώνα, Υπάλληλος ΚΕΠ Δήμου Σερρών, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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Β5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 155 

Εργασιακή επισφάλεια και επαγγελματική ταυτότητα: Η υποδοχή του 
νεοεισερχόμενου αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα 155 
Λιαρόπουλος Παύλος, Υπ. Διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Β6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 156 

Αξιοποίηση της απελευθερωτικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα εκπαίδευσης 
αναλφάβητων ενηλίκων 156 
Τρίκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜΑ 

Δια Βίου Μάθηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στον απόηχο της οικονομικής  
κρίσης και διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή της Γορτυνίας 157 
Μουρούτσος Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
Μελίδης Μιχαήλ, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Exeter 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για εξ αποστάσεως  ασύγχρονη 
επιμόρφωση, iepx: μια ενταξιακή πρακτική διοργάνωσης μαζικών ανοιχτών  
online μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs) 158 
Γελαστοπούλου Μαρία, ΙΕΠ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
Μπούκουρας Κωνσταντίνος, Ειδικός Πληροφορικής-Προγραμματιστής, ΙΕΠ 
Κουρμπέτης Βασίλης, ΥΠΑΙΘ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Η διαρκής επιμόρφωση ως τεχνική ελαχιστοποίησης του εργασιακού άγχους και η 
αλληλεπίδραση τους στην αποδοτικότητα των εργαζομένων σε Δημόσιους 
Οργανισμούς 159 
Σπυράτος Αλέξανδρος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών 
Αλεξόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
Βαβλέκα Λευκοθέα, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 

Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα: προκλήσεις και προοπτικές στην 
επιμόρφωση ενηλίκων 160 
Αφεντουλίδου Άννα, Υποψήφια διδάκτορας 
Κοντομίχης-Αφεντουλίδης Οδυσσέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής 

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της  επιμόρφωσης  Β2 
επιπέδου στις ΤΠΕ αναφορικά  με την αξιοποίηση  διδακτικών σεναρίων στην 
διδακτική πρακτική. 161 
Παπαδήμας Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Η δια βίου μάθηση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής 161 
Ιωσήφ Στυλιανή, M.Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα: 
Βίοι παράλληλοι αλλά κοινές στοχεύσεις; Παρατηρήσεις, προβλήματα, προοπτικές
 162 
Κούγιας Κωνσταντίνος, Διδάσκων, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ 
Κοντοπόδη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός πληροφορικής 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικού παιχνιδιού γνωριμίας με τα κυριότερα 
αξιοθέατα της Κομοτηνής από εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης  
Ευκαιρίας Κομοτηνής στο πλαίσιο του μαθήματος Project 163 
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Οτέμπερη Ηλιάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ88.05 
Καραχλή Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 164 

Μελετώντας την επίδραση της θετικής ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική  
πράξη. Σχέδιο επιτόπιας έρευνας 164 
Βασιλειάδου Ευαγγελία, Φοιτήτρια 
Κασίμος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου ΔΠΘ 
Σιδηροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ΔΠΘ 

Γ01. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 165 

Διαχείριση ή αποφυγή συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς; Η 
σημαντικότητα των επιτυχημένων ομάδων εργασίας 165 
Κάζη Μαριάντρη, Μέλος Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Πανεπιστήμιο Frederick 

Απόψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στη 
διάρκεια των σπουδών τους 165 
Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Διδάκτωρ, Μέλος  Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Συστημική σκέψη η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αλλαγή των  
δυσλειτουργικών σχέσεων - συμπεριφορών - στάσεων στη σχολική κοινότητα 166 
Χατζάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή: προοπτικές, προβληματισμοί, στάσεις των 
εκπαιδευτικών 167 
Μαργέτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Η νομαδική παιδαγωγική και η εκπαίδευση των μειονοτικών ομάδων 168 
Σκαρβελάκης Βασίλειος, Εκπαιδευτικος ΠΕ81 

Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω πολυσύλλαβες λέξεις.  Διδακτική Μεθοδολογία
 169 
Ηλιοπουλου Μαρθα, Eιδική παιδαγωγός/Φιλολογος 
Ζάβρα Νίκη, Φιλόλογος 

Γ02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 170 

Ένα ποίημα του Αλέξανδρου Πάλλη για την εκπαίδευση και το  
κοινωνικοπολιτικό της υπόβαθρο 170 
Ηλία Ελένη, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ 

Η αποτελεσματικότητα των απεικονίσεων των σχολικών εγχειριδίων στην 
οικοδόμηση ιστορικής σκέψης 171 
Ζίγγα Μαριλένα, Υποψήφια διδάκτορας 
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 
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Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου: Μια συγκριτική 
θεώρηση με έμφαση στο Θεματικό Πεδίο «Ανάγνωση βιβλίων και εκτεταμένων 
κειμένων» 172 
Καραγιάννη Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Η ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης στα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού
 172 
Τσικαλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 MSc 

Τυπολογικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της περιόδου 1998-2021 173 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 

Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ1/Γ2 στην Ε΄ τάξη του 
Δημοτικού σχολείου και της Τουρκικής γλώσσας στην Ε΄ τάξη των Μειονοτικών 
Δημοτικών Σχολείων: συγκριτική παρουσίαση (στόχοι, περιεχόμενα, μεθοδολογία)
 174 
Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια ΔΠΘ 
Αμπεντίν Αϊλίν, Εκπαιδευτικός, υπο. διδάκτορας δπθ 

Γ03. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 175 

Ανεστραμμένη Τάξη. Εφαρμογή στα φιλολογικά μαθήματα 175 
Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Διδάσκοντας Ιστορία: Ζητήματα Μεθοδολογίας 176 
Μπέλσης Κωνσταντίνος, δρ. Ιστορίας 

Η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στην διδασκαλία της Ελληνικής ως  
Δεύτερης ή Ξένης γλώσσας 176 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ Διαπολιτισμικός Επιμορφωτής στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ιταλίας 

Η αξιοποίηση των video games ως διαπολιτισμικό εργαλείο διδασκαλίας στην 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς-Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 177 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ, Διαπολιτισμικός Επιμορφωτής στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ιταλίας 
Καλλίνη Κωνσταντίνα, Νηπιαγωγός ΠΕ60,  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Συμπερίληψης 
προσφύγων μαθητών 

Είναι τα παιδιά μικροί φιλόσοφοι; Διδάσκοντας στους φοιτητές την δεξιότητα της 
προσεκτικής ακρόασης 178 
Νικολιδάκη Σοφία, ΕΔΙΠ  Π.τ.Π.Ε. 

Γ04. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 179 

Η αξιοποίηση μαθηματικών προβλημάτων ως καινοτόμος, διεπιστημονική 
παρέμβαση στο πλαίσιο της σχολικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 179 
Μάιπας Σωτήριος, Φυσικός, Ειδικός Περιβαλλοντικής Υγείας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 
Διδάσκων, Επιστημονικός Συνεργάτης & Επιβλέπων ΜΔΕ στο ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», ΕΚΠΑ 
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Η συμβολή των παιχνιδογιορτών στη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία 
ενός ανοιχτού και δημοκρατικού  σχολείου  στην  κοινωνία των πολιτών. 180 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δ.Π.Μ.Σ: Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής 

Διδακτική προσέγγιση STEM, εφαρμογή της στη διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση
 180 
Κορακάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός MSc, ΠΕ04-02 & ΠΕ86 

Παρουσίαση του παρεμβατικού προγράμματος 'Συν-Εργαζόμαστε παρέα' για  
την ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικότητας στο νηπιαγωγείο 181 
Σοφούλη Γεωργία, Βρεφονηπιοκόμος 
Γυφτογιάννη Αικατερίνη, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια 
Γυφτογιάννη Μαρία, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, M.Sc. in Education Management 

Η αξία του ιστορικού παραδείγματος: η περίπτωση του Αθανάσιου Διάκου 182 
Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος ΠΕ02 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου ενηλίκων ¨Γέφυρες ελπίδας¨ 182 
Παπαδοπούλου Κυριακή, Νηπιαγωγός ΠΕ60 
Χατζηκωστή Μαρίνα, Δασκάλα ΠΕ70 

Δημιουργικές ασκήσεις στη διδασκαλία της ΝΕ ως ξένης γλώσσας (με βάση τα 
εγχειρίδια της ΝΕ για Ουκρανόπουλα) 183 
Σνιγοβσκά Οξάνα, Καθηγήτηρια ΝΕΓ στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Η.Η. Μέτσνικοβ της Οδησσού 
(Ουκρανία) 
Μαλαχίτη Αντρίϊ, Καθηγητής ΝΕΓ στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Η.Η. Μέτσνικοβ της Οδησσού 
(Ουκρανία) 

Διδακτική πρόταση: Αξιοποίηση της σημειωτικής ανάλυσης σε κείμενα της  
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, η περίπτωση της Οδύσσειας, α΄ γυμνασίου 184 
Τσούλη Παναγιώτα, Φιλόλογος (ΠΕ02), Msc Δημόσιος Λόγος & Ψηφιακά Μέσα 

Η μέθοδος project στο πλαίσιο της εναλλακτικής αξιολόγησης και της 
διαθεματικότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: πρόταση σχεδίου 
διδασκαλίας για το Γυμνάσιο 185 
Πήχας Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 02, M. Ed. 

Η ιστορία των αριθμών: Από την εποχή του λίθου ως σήμερα. Μια προσέγγιση  
για το Νηπιαγωγείο με εφαρμογή ιστοριογραμμής 186 
Αθανασοπούλου Άννα, PhD, MA Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ΠΕ 60 

Πανδημία και διαχείριση άγχους στο Δημοτικό σχολείο 186 
Σμαροπούλου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, ΠΕ71 
Σμαροπούλου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, ΠΕ71 

Εφαρμόζοντας τις δεξιότητες της Ρητορικής και της  Συναισθηματικής  
Νοημοσύνης στην ομάδα των συνομηλίκων:   Συμβούλιο Τάξης στο Δημοτικό 187 
Μπελίτσου Αναστασία, Ph. D, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχολείο, Ελληνικό, 
Αθήνα 
Αγγελάρα Δροσίς, c. Ph. D, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
Σχολείο, Ελληνικό, Αθήνα 
Μπερμπέρη Καλλιόπη, M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχολείο, Ελληνικό, Αθήνα 
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Το Topaze effect στη διδακτική των μαθηματικών 188 
Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στις σύγχρονες πλουραλιστικές τάξεις: μια 
αναγκαιότητα για τη συμπερίληψη όλων των μαθητών ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης 189 
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

«Δυο κατηγορίες πάντα: οι δρώντες και οι θεατές». Όταν οι θεατές γίνονται δρώντες
 189 
Βογιατζή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ2 

Πολυεπίπεδη ενταξιακή παρέμβαση για την αυτοδιαχείριση συναισθημάτων  
και την ομαλή ανάπτυξη κατά την πανδημία Covid-19. Ένα πρόγραμμα  
προαγωγής ψυχικής υγείας 190 
Δρακοπούλου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
Αργυριάδη Αγάθη, Λέκτορας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Διδασκαλία σε ΔΥΕΠ: διδακτικές πρακτικές για αντίξοες συνθήκες 191 
Γεωργάκη- Κόλλια Ειρήνη, Δασκάλα ΠΕ70, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

Η αξιοποίηση της εφαρμογής Actionbound για τη διδασκαλία της τοπικής  
ιστορίας: Η περίπτωση της μονής Αρκαδίου 192 
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Σκαράκη Ευαγγελία, ΠΕ60 

Μια συναρπαστική διαδρομή στον κόσμο της τέχνης, παρέα με τον Γάλλο  
ζωγράφο Ανρί Ματίς 192 
Πολυχρόνου Ζωή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

Το ανδραγωγικό μοντέλο στη διδακτική ξένων γλωσσών. 193 
Hernández Camacho Jocelyn Betzabé, Καθηγήτρια, YMCA University 

Πηγαίνουμε γυρεύοντας και μαθαίνουμε μαγειρεύοντας 194 
Ταξίδης Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ταξίδου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων στην κατήχηση των εφήβων. Διδακτικό 
σενάριο 194 
Ράντζου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Γ05. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 195 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση: Το πρόγραμμα Erasmus 195 
Ανδρονίδης Συμεών, Υποψήφιος Διδάκτορας 

Εφαρμογή της σωματικής τέχνης (performance) σε σχολικό πλαίσιο.  
Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης για την Α’ Βάθμια Εκπαίδευση 196 
Μπέλλου Βερόνικα, Εικαστικός - Εκπαιδευτικός 

Η συμβολή του ψηφιακού μουσικού οργάνου – ΕyeΗarp στην συμπεριληπτική 
εκπαίδευση 197 
Βαρσαμά Μαρία, Διδακτωρ - Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
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Ζωντανή Βιβλιοθήκη:  Ένα Εργαλείο για την Ένταξη νέων ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων, 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο 197 
Σάννας Δημήτριος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Σχεδιασμός ψηφιακών δωματίων απόδρασης με πολιτισμικό περιεχόμενο 198 
Φουντάνα Μαρία, MA, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, ΙΤΥΕ Διόφαντος 
Γαβριηλίδου Μόνικα, ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας, ΙΤΥΕ Διόφαντος 
Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχ. Πληροφορικής, ΙΤΥΕ Διόφαντος 

Παρουσίαση του προγράμματος “Immigrants Digital Education Application of 
Languages” 199 
Μαρακη Ελένη, Δρ. Επιστημών της Αγωγής, Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων Med, Διαμεδσολαβήτρια 
Ψαλτάκη Ευγενία, Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων ΙΑΚΕ, project manager έργου 

Γ06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 200 

Σχεδιάζοντας ένα wiki με πολυμεσικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
ενίσχυση των συνεργατικών δεξιοτήτων μαθητών με ΔΕΠΥ (Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα) 200 
Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής ΠΕ86 

Ένα σύγχρονο σχολείο για ΟΛΟΥΣ 201 
Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Φιλόλογος ΠΕ02, Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας 

Τις πταίει; Ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 201 
Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός Παιδαγωγός-Κοινωνιολόγος 

Τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων και η επίδρασή τους στους μαθητές 
με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσαριθμησία ως μορφή παρέμβασης στα 
Μαθηματικά: μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 202 
Κωστής Δημήτρης, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 

Ενταξιακές εκπαιδευτικές πρακτικές στο πλαίσιο εφαρμογής του Εξατομικευμένου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο: μια πολυμεθοδολογικη έρευνα δράσης
 202 
Γελαστοπούλου Μαρία, ΙΕΠ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Ο ρόλος της αλεξιθυμίας σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος: Προτεινόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις 203 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 

Διαστάσεις ποιότητας ζωής γονέων ανηλίκων με νοητική αναπηρία 204 
Λιμνιάτη Αικατερίνη, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ30 - ΕΕΠ, Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας - Σχολή Επιστημών Υγείας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής τμήματος Κοινωνικής Εργασίας - Σχολή 
Επιστημών Υγείας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Ένταξη και συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
την συμμετοχή και τις παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών στη γενική 
εκπαίδευση 205 
Καβούκης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός, BSc, MSW, MSc, cPhD 
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Συναισθηματική Νοημοσύνη των εργαζομένων στην ειδική αγωγή και 
 εκπαίδευση και σε δομές ψυχικής υγείας 205 
Γυφτογιάννη Μαρία, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, M.Sc. in Education Management 
Καρανικόλα Ζωή, Δρ. ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ ΕΑΠ LRM 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 206 
Κουκάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Εφαρμογές καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση: συστηματική ανασκόπηση  
για μαθητές με δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 207 
Μπέσσα Σπυριδούλα, Υποψήφια διδάκτορας 
Τζιβινίκου Σωτηρία, Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια 

Η σχολική ηγεσία και ο ρόλος της στην στήριξη  των ευάλωτων κοινωνικών 
μαθητικών ομάδων στη σχολική μονάδα 207 
Κατσούγκρη Αναστασία, Διευθύντρια σχολικής μονάδας 

Από την Ένταξη/Ενσωμάτωση στην Συμπεριληπτική/Ολική εκπαίδευση 208 
Τζαγκαράκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Παλιούρα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η συμβολή του Προγράμματος Reflective Parenting σε παιδιά με δυσκολίες 
Επικοινωνίας 209 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός 
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Απόψεις γονέων αναφορικά με τις συνέπειες της πανδημίας σε παιδιά με Δ.Α.Φ. 
στην Ελλάδα 210 
Τσέτσιλα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03 
Προέδρου Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ09 

Μελέτη των δεξιοτήτων προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας με 
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 210 
Μπέσσας Ανδρέας, Εκπαιδευτικός ΠΕ21, University of Nicosia, Lecturer 
Γκίκα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, University of Nicosia, Lecturer 

Η διεπιστημονική συνεργασία μέσα από τον θεσμό των Ε.Δ.Υ. 211 
Κλουφά Καλλιόπη, ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός 

Συγκριτική μελέτη των δεξιοτήτων γραφής με υπαγόρευση, αντιγραφής κειμένου 
και ελεύθερης γραφής παιδιών σχολικής ηλικίας με και χωρίς δυσλεξία 212 
Μπέσσας Ανδρέας, Εκπαιδευτικός ΠΕ21, University of Nicosia, Lecturer 
Γκίκα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, University of Nicosia, Lecturer 

Γ07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 213 

Διερεύνηση της ενυδρειοπονίας  ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης μέσα από τη 
βιβλιογραφία 213 
Ιακώβου Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Επιστημών της Αγωγής και 
Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick 
Κάτζη Χρυσάνθη, Αναπλ. Καθ. Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Σχολή 
Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick 
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Ερημοποίηση, αίτια – επιπτώσεις - πυρκαγιές, μέτρα πρόληψης  
και αποκατάστασης 214 
Γιακουμάτος Στέφανος, Υποψήφιος διδάκτορας 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Θαλάσσια ρύπανση – Πηγές ρύπων, μέθοδοι απορρύπανσης, νομοθεσία 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 214 
Γιακουμάτος Στέφανος, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Περιβάλλον  
και την Αειφορία στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Ρόδου:  
Απόψεις εκπαιδευτικών 215 
Βιδούρη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός - Απόφοιτη ΠΜΣ "Περιβαλ. Εκπαίδευση" Παν. Αιγαίου 
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης νήσου Ρόδου για την εφαρμογή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων  
με την μέθοδο Project 216 
Δεριζιώτη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ματζάνος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ70, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ο επαναπροσανατολισμός της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε θέματα Αειφόρου 
Ανάπτυξης: ο ρόλος της στην εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων 217 
Ποταμίτης Λοΐζος, Εκπαιδευτικός-Διδακτορικός Φοιτητής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής  Πανεπιστήμιο 
Frederick 

Η σχέση ηγεσίας-διοίκησης και αειφόρου ανάπτυξης: Μια ποσοτική έρευνα στο 
θεσμικό σύστημα όλων των οργανισμών 218 
Μωυσή Χριστιάνα, Υποψήφια διδάκτωρ 
Κάτζη Χρυσάνθη, Αναπλ. Καθ. Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Σχολή 
Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick 
Ζαχαρίου Αραβέλλα, Προϊστάμενη της Μονάδας ΕΠΑΑ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Τα παραδοσιακά τραγούδια ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  
Μελέτη περίπτωσης: Τα Ριζίτικα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης 219 
Πομόνη Φιλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ματζάνος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ70, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και εκπαίδευση  
για την αειφορία 219 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου 
Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία, Φιλόλογος 
Καλαούζη Κωνσταντίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Ν. Δωδεκανήσου 

Τα αλλόχθονα φυτικά είδη μέσα από την αξιοποίηση παιδαγωγικών μεθόδων 
μελέτης του περιβάλλοντος στην προσχολική εκπαίδευση 220 
Μπρέντας Φίλιππος, MSc Νηπιαγωγός 
Μουσταφά Ογλού Σελατίν, MSc Δάσκαλος 
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Το πολιτισμικό τοπίο μιας περιοχής και η συμβολή του στην ανάπτυξή της: η 
περίπτωση της Δράμας και της Καβάλας 221 
Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Γεωργιάδης Νικόλαος, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός 

Γ08. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 222 

Αναδυόμενες τεχνολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 222 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ΠΕ81,  Επιστημονικός συνεργάτης 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΕΠ, ΙΤΥΕ 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός ΠΕ84 

Από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση στην Ρομποτική:  
Επανασχεδιάζοντας την Εκπαίδευση 222 
Ζορμπάς Κωνσταντίνος, Κοινωνιολόγος-Θεολόγος, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας 
Κρήτης 

Νέες τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο 223 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στις θεμελιώδεις γνωστικές δεξιότητες  
στο νηπιαγωγείο 223 
Ποργιαζίδου Σοφία, Νηπιαγωγός ΠΕ60-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Τσιγγίδου Σουλτάνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ-Νηπιαγωγός ΠΕ60 
Τσιμώρη Ελένη, Νηπιαγωγός ΠΕ60- Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Μια ψηφιακή αφήγηση για τον τόπο και το σχολείο μας: από ένα μικρό χωριό  
στη δημιουργία πολιτισμού 224 
Βακάλη Άννα, Ε.ΔΙ.Π. Δημιουργικής Γραφής, Παν.Δυτικής Μακεδονίας 
Γεωργιάδης Γιώργος, Φιλόλογος 
Ξανθόπουλος Δαμιανός, Μαθηματικός 

Ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 225 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μπελαδάκης Εμμανούηλ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Τεχνητή νοημοσύνη και ασφαλής χρήση των ΤΠΕ στην παιδική ηλικία: μια 
ερευνητική προσέγγιση 226 
Γεωργιάδου Κερατσώ, ΕΔΙΠ ΤΓΦΠΠΧ ΔΠΘ 
Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια  Παν Ιωαννίνων 

Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση:  Τεχνολογικά, κοινωνικά και  
ηθικά ζητήματα 226 
Μαυρίδης Φίλιππος, Φοιτητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 
(Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού) 

Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση με χρήση Κοινωνικών Ιστοριών σε συνδυασμό  
με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδί προσχολικής  
ηλικίας με νοητική αναπηρία 227 
Ιωαννίδου Σταματία, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. 
Χρυσικού Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Δασκάλα Ε.Α.Ε. 
Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Αξιοποίηση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας σε μαθητές με 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 228 
Χρυσικού Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Δασκάλα Ε.Α.Ε. 
Ποδάρα Αποστολία, Δασκάλα Ε.Α.Ε. 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Προσχολική Αγωγή 229 
Λιώση Λεμονιά, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ 
Κοβάνη Κωνσταντίνα, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ 
Γεωργολοπούλου Φωτεινή, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ 

Εφαρμογές Physical Computing ως διδακτικό εργαλείο στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Εφαρμογή Αυτόματου ποτίσματος σε σχολικό 
κήπο. 230 
Μακράκης Θεόδωρος, Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 
Φουντουλάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Εξ. Συνεργάτης ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 

Χωροθετώντας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Η.Ε. : Διαθεματική 
προσέγγιση (project) με τη χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής για μαθητές Α’ 
θμιας Εκπαίδευσης 231 
Παπαναγιώτου Ζωγραφιά, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος δημ. εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) 
Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc.- M.Sc.(M.Eng.) Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας - ΑΣΠΑΙΤΕ 

Εθισμός στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του covid-19 στην τριτοβάθμια  
εκπαίδευση 231 
Διαμαντής Κωνσταντίνος, Διδάσκων ΠΔ 407/80 ΑΠΘ 

Υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με οπτική αναπηρία 232 
Παλιούρα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Σώματα σε εγρήγορση. Λόγοι και πολιτικές της ευζωίας και της κρίσης της 
παχυσαρκίας σε μια εποχή ψηφιακής πανοπτικότητας. Οι επιδράσεις στο πεδίο της 
Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) και στις υποκειμενικότητες των εκπαιδευτικών Φ.Α. 233 
Κούρου Μένη, Ευρωπαϊκο Σχολείο 

Χαρτογραφώντας τόπους μνήμης της πόλης μου 234 
Χαλκεύς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Μαθηματικός 
Βογιατζή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος 

Η διδακτική της διαίρεσης στην προσχολική ηλικία συνδυάζοντας το μοντέλο της 
εφαρμογής των 3 επιπέδων και της χρήσης έξυπνων κινητών συσκευών και 
υπολογιστή. 235 
Αλεξανδράκη Φωτεινή, Ειδική Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός- Διδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης 

Γ09. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 236 

Δράσεις συνηγορίας και ενίσχυσης της αυτό-συνηγορίας των ατόμων με αναπηρία 
υλοποιήσιμες στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού 236 
Δρόσος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Αθανασίου Ελένη, Λέκτορας 

Η συμβολή του e-mentoring στην κοινωνική ένταξη ανέργων και ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων μέσω συμπεριληπτικής επαγγελματικής προσέγγισης 237 
Σπυριδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ8708 
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Γ10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. 238 

Λογοτεχνία και άτυπη ενήλικη μάθηση: Η επίδραση του έργου του Νίκου 
Καζαντζάκη στη σκέψη και στην πράξη των εκπαιδευτικών 238 
Μπουκουβάλα - Κλώντζα Ευθαλία, Φιλόλογος- ψυχολόγος- υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Κρήτης 

4η Βιομηχανική επανάσταση: Αναλυτικά προγράμματα και επαγγελματική  
ανάπτυξη εκπαιδευτικών 239 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Υποψ. διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Πατρών 
Καρανικόλα Ζωή, Δρ. ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ ΕΑΠ LRM 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Αναπλ.καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Διερεύνηση του πλαισίου αυτονομίας των διευθυντών στη δημόσια  
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο 240 
Κυριάκου Ξένια, Εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδεσης και διδακτορική φοιτήτρια 
Καφά Αντώνιος, Λέκτορας εκπαιδευτικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Frederick 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και οι σχολικές επιδόσεις των τυπικής ανάπτυξης 
αδελφών παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: συγκριτική μελέτη σε 
πανελλήνιο δείγμα παιδιών 240 
Κουκουρίκη Ευαγγελία, Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ 60.50 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
πολυπολιτισμικών τάξεων και η εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας 241 
Μαυροπούλη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01 

Ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και η αξιοποίηση του στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 242 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Αθανασάκης Ιωάννης, Δάσκαλος 

Διερευνώντας τη μετάβαση από τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μοτίβα της 
Γραμματικής των ιστοριών 243 
Βρετουδάκη Ελένη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αγγέλη Αθηνά, M.ed. Νηπιαγωγός 
Αλεξίου Παναγιώτα, M.ed. Νηπιαγωγός 

Φάσεις και αντιφάσεις με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων 244 
Καραγκιόζης Ιωάννης, Δάσκαλος 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και διαχείριση της ετερότητας  στο σχολείο 245 
Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 

Τo φύλο, η προϋπηρεσία και το επίπεδο σπουδών ως παράγοντες που επηρεάζουν 
τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 245 
Σταθάτου Ανδρομάχη, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 
Σιόντη Δήμητρα, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Νηπιαγωγός 
Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Τα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα: δημόσιος και ιδιωτικός λόγος
 246 
Νικολοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση: Ο ρόλος της αξιολόγησης των 
επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών στη διεθνή, ελληνική και κυπριακή πρακτική 247 
Κωμοδρόμου Λυδία, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αντιλήψεις και στάσεις για άτομα με αναπηρία 248 
Μαργέτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Χατζάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 248 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ-70 / Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 
Ψύρη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ-70/Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 
Κουτσουράη Καλλιόπη - Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Ερευνητικό Πρόγραμμα QR-CCC. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πολιτισμικής επάρκειας σε 
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας με σκοπό την εξάλειψη των κοινωνικών 
ανισοτήτων 249 
Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Δρακοπούλου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
Αργυριάδη Αγάθη, Λέκτορας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαχείριση 
 της ετερότητας στο σχολείο 250 
Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των διευθυντών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων 250 
Παρδαλού Αργυρώ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70- ψυχολόγος - διευθύντρια δημοτικού σχολείου αγίας μαρίνας 
χανίων 

Η επαγγελματική εξουθένωση και η οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών  
υπό την επίδραση της αποτελεσματικής ηγεσίας στους σχολικούς οργανισμούς 251 
Καραγεώργη Νίκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας: Οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών – Δ/ντών των σχολικών μονάδων για το πλαίσιο συνεργασίας 
τους στη σχολική μονάδα. Συνθήκες και προϋποθέσεις της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών (υποστηρικτικοί – α 252 
Βιδάκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα των παιδιών του δημοτικού για το τι είναι 
μάθηση 253 
Τσικαλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 MSc 

Συγκριτική Ανάλυση Δια Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 254 
Τζαβάρας Παναγιώτης, Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
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Παρέμβαση για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου σε γονείς παιδιών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες στην Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτα αποτελέσματα 255 
Πεδιώτη Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός MEd MSc PhD(c) 
Παπαδακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου 

Αιτίες και συνέπειες των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών  σε ολιγοθέσια 
νηπιαγωγεία : ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αποτελέσματα έρευνας 256 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), M. Ed., Μ. Sc.,  Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου 
Βουτών, Ειδική Παιδαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός 

Διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία: 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτελέσματα έρευνας 257 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), M. Ed., Μ. Sc.,  Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου 
Βουτών, Ειδική Παιδαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός 

Ιδεολογία και αντιλήψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το έθνος και την εθνική ταυτότητα: Μια ερευνητική αποτύπωση258 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Οι ευεργετικές επιδράσεις της Θεραπευτικής Ιππασίας σύμφωνα με τις απόψεις 
γονέων παιδιών με ΔΑΦ 259 
Τζαγκαράκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η δημιουργική σκέψη μέσα απο STEAM δραστηριότητες σε παιδιά πρώτης  
σχολικής ηλικίας 259 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, ΠΕ87.09, ΠΕ70 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 261 

Η επίδραση των προσωπικών βιωμάτων στις αντιλήψεις για τη δόμηση της 
ταυτότητας του φύλου και η αποτύπωση αυτών των αντιλήψεων στις  
σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές: απόψεις νηπιαγωγών 262 
Λάππα Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Έμφυλα στερεότυπα στα παιχνίδια παιδιών προσχολικής ηλικίας.  
Η αναγκαιότητα ένταξης της έμφυλης προσέγγισης στην εκπαίδευση 262 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πολιτική ένταξη και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο 263 
Κυριάκου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

Ανοικτή – Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 264 
Λιόνας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Δ/ντης Γενικού λυκείου Παραλίας Πατρών 

Το βασικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της ιταλικής εκπαίδευσης 264 
Σκλείδα Σοφία, Φιλόλογος ΠΕ02, ΜΑ, Ph.D. Postdoc 

Η  ιδεολογία του σχολείου.  “Εθνική ορθότητα” και λογοκριτικοί μηχανισμοί 265 
Κιρκινέ Ευαγγελία, Δρ. Παιδαγωγικής 

Εκπαίδευση κρατουμένων σε ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα: Απόψεις 
δικηγόρων για τις επιπτώσεις του γλωσσικού γραμματισμού 266 
Μπότσαρη Γεωργία, Υποψήφια διδάκτορας-Δικηγόρος 
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Εκμάθηση και εκτέλεση μουσικής σε περιβάλλον καραντίνας COVID-19. 
Διαδικτυακές πλατφόρμες μουσικής εκπαίδευσης, δημιουργίας και έκφρασης για 
κρουστά, έγχορδα και πνευστά μουσικά όργανα 267 
Κουζούπη Μαρία Αθανασία, Συμφωνική κρουστός/Φοιτήτρια Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Μπούρα Βασιλεία, Ηλεκτροακουστικός Συνθέτης/Διδασκουσα Πατριαρχικής Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης/ Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ79.01 
Κουζούπης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ/Μηχανικός Ακουστικής 

Προγράμματα ένταξης μεταναστών μέσω της τέχνης 268 
Αθανασέκου Μαρία, Ιστορικός Τέχνης, ΣΕΠ Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ, 
Frederick University 
Λεβέντη Ευμορφία, Ειδική Παιδαγωγός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 
Μερτζάνη Ασημίνα, Κοινωνιολόγος-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Διερεύνηση εφαρμοσμένων πολιτικών και εργασιακές ευκαιρίες για τους  
νέους-νέες ΑμεΑ 268 
Αλεξίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός  ΠΕ78 , MSc UOWM 

Εκπαίδευση και Τουρισμός: Η Τουριστική Εκπαίδευση ως κίνητρο Κατάρτισης και 
Δια Βίου Εκπαίδευσης 269 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστος, Οικονομολόγος - Λογιστής MSc. / Εκπαιδευτικος ΔΙΕΚ 

Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και διαδικασίες αξιολόγησης  
του ίδιου και του έργου του 270 
Καρύδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Ο αποτελεσματικός και ικανός καθηγητής ως πρότυπο διδακτικής καινοτομίας: 
 το παράδειγμα του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας 270 
Τζανακάκη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής για τη διδασκαλία των αφηγηματικών 
τεχνικών μέσα από τη διαφήμιση 271 
Τσεπραηλίδου Αγγελική, Φιλόλογος ΠΕ02 
Βακάλη Άννα, Ε.ΔΙ.Π.  Δημιουργικής Γραφής, Παν.Δυτ.Μακεδ. 

Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας 272 
Γκούλελη Μελπομένη, Κοινωνιολόγος-ΠΕ78 

Η Θεατρική Αγωγή συναντά…την Ιστορία: περιπλάνηση στις Μυκήνες - 
 μια πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου 273 
Ιωακειμίδης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης 

Εμπορικοί δρόμοι στην ανατολική Μεσόγειο της ύστερης Εποχής του Χαλκού 274 
Διακαντώνης Ηλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η Φύση μέσα από την ποίηση του Γεώργιου Δροσίνη 274 
Φραγκομανώλη Σταυρούλα, Φιλόλογος(ΠΕΟ2) 

«Ένα Ειδώλιο…..στο εδώλιο»: ο Κυκλαδικός Πολιτισμός μέσα από δράσεις 
Θεατρικής Αγωγής και Τ.Π.Ε: μια καινοτόμος διδακτική πρόταση του μαθήματος 
 της Ιστορίας στη Γ’ Δημοτικού 275 
Ιωακειμίδης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης 
Αναγνωστάκης Γεώργιος, Δάσκαλος, Μέλος ΙΑΚΕ 
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Πρόταση διδακτικού σεναρίου Project:  Αν χαθώ, θα χαθείς…Be(e) my friend 276 
Γιασιράνης Στέφανος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Προετοιμαζόμαστε για εξετάσεις βλέποντας τηλεόραση 276 
Λαζαρίδου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης παιδιού με αυτισμό 277 
Στελλάκη Αλεξάνδρα, Κοινωνιολόγος ΠΕ78 

Οι διαστάσεις του πολιτισμού στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη 277 
Μουσαφείρη Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Νέες τεχνολογίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας και σχολική  
επίδοση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 278 
Κολιού Στεργούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 / Υποψήφια Διδακτόρισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων MOOCs που συμβάλλουν στην επιτυχή 
ολοκλήρωσή τους 279 
Γιασιράνης Στέφανος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 281 

Βάζω όρια: Ένα βιωματικό σεμινάριο  για να μάθω χωρίς ενοχές να λέω όχι 282 
Μουδάτσου Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός 

Φτώχεια και πλούτος, βιωματικό εργαστήριο για τον 1ο στόχο Βιώσιμης /  
Αειφόρου Ανάπτυξης 282 
Βουζαξάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 - Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ 

Το Θέατρο του Καταπιεσμένου ως Μέθοδος Ενδυνάμωσης και έκφρασης των 
Ευάλωτων Ομάδων 283 
Σάννας Δημήτριος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων ως μέσο προσωπικής και επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανάπτυξης 284 
Μουδάτσου Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 285 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α01. Αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης 

Α02. Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Α03. Ευρωπαϊκές πολιτικές και εκπαίδευση 

Α04. Ιδεολογική διάσταση της εκπαίδευσης 

Α05. Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη 

Α06. Εκπαίδευση και δημόσιες πολιτικές 

Α07. Εκπαίδευση και πολιτειότητα 

Α08. Κοινωνικό κράτος και ανισότητες 

Α09. Διαγενεακές ανισότητες και εκπαίδευση 

Α10. Μεταναστευτική-προσφυγική κρίση 

Α11. Υγειονομική κρίση, κοινωνία και εκπαίδευση 

Α12. Ανώτατη εκπαίδευση και society at large 

Α13. Πρόγραμμα PISA και νέες εκπαιδευτικές τάσεις 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β1. Οικονομική και κοινωνική θεωρία 

Β2. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Β3. Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας 

Β4. Ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση 

Β5. Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση 

Β6. Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Γ01. Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 

Γ02. Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

Γ03. Διδακτική μεθοδολογία 

Γ04. Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας 

Γ05. Προγράμματα Erasmus+, Καινοτόμα προγράμματα 

Γ06. Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

Γ07. Εκπαίδευση για την αειφορία 

Γ08. Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 

Γ09. Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Γ10. 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 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

35 
 

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 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Γεωργιακάκη Κυριακή,  
Καπετάνιου Ελένη,  
Λουλούδη Κλεάνθη  
Τσουβαλά Αλεξία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  

Μαρκάκη Ειρήνη 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 
Ψαλτάκη Ευγενία 

 

 

ΜΕΛΗ: 
Βαρσαμά Μαρία 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Διαλυνά Ευαγγελία 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κωνσταντάκης Νίκος 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 
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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 

Küpper Beate, Professor, University of Applied Sciences Niederrhein, Mönchengladbach  

Liu Ye, King’s College London 

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

Owens Gareth, Δρ Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ 

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 

Zick Andreas, Professor, Universität Bielefeld 

Αγγελίδης Παναγιώτης, Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

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

Αρβανίτης Χριστόφορος, Αναπληρωτής 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 

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

Κρήτης 

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 

Καραγιάννη Φλώρα, Δ/τρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Δρ. Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης  

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

Θράκης  

Κολιός Γεώργιος, MD, PhD, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 

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 Μιχαήλ,  Ομ. Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ι.Κ.Υ.  

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 και Θρησκευμάτων 

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 
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Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

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

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

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

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Α. 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 

Τριχοπούλου Αντωνία, Ακαδημαΐκός,  Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελλ. Ιδρύματος 

Υγείας  

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, Ομ. Καθηγητής, Γεν. Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

Αναγνωστάκης Γεώργιος 

Βλαχάκη Αντωνία 

Γερακιανάκη Γαλάτεια 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Δαγκωνάκη Χρύσα 

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δραϊνάκης Γιάννης 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος  

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κομποχόλη Άντυ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμτζής Ζαχαρίας 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

 

Λίπα Βασιλική  

Μακρογιαννάκη Αθηνά 

Μακρογιαννάκη Μιχαέλα 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρινάκη Μαρία 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελία 

Περυσινάκη Εμμανουέλα  

Πλουμάκη Λιάνα 

Σιφάκης Νίκος 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Τερζάκη Γιάννης 

Τζιαναμπέτη Αναστασία 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
Τον Μάρτιο του 2000 το Συμβούλιο της Λισαβόνας κατέληξε στο πολύ σημαντικό 

συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση συνιστά αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών, και έθεσε ως στρατηγικό στόχο να γίνει η Ευρώπη «η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Με αυτό το δεδομένο γίνεται αντιληπτό πως η διοργάνωση 
του 8 ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών με θέμα: «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις», αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς ύστερα από μια περίοδο δύο χρόνων, στη διάρκεια της οποίας η 
εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά τέθηκε στη δοκιμασία της πανδημίας, τα ζητήματα που 
θα αναπτυχθούν στις εργασίες του Συνεδρίου, αναμένεται να φωτίσουν περαιτέρω τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητας για μια σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και υποστήριξαν τη 

διοργάνωση, καλωσορίζοντας στην Κρήτη τους συνέδρους, με την ελπίδα ότι κατά την 
παραμονή τους στο νησί, θα χαρούν τις ομορφιές της Κρήτης, απολαμβάνοντας την Κρητική 
φιλοξενία. 

 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 

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

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα  

 

«Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις», 

 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 8 έως και 10 Ιουλίου 2022, στο Πολιτιστικό 
και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.  

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, δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως, μιας και η προστασία της 
υγείας πολλών από εμάς επιβάλει ακόμα και σήμερα αυτή την υβριδική μορφή για πολλά 
συνέδρια που οργανώνονται φέτος σ’ όλο τον κόσμο. 

Έχοντας ως κοινωνία πολλά τραύματα και, δυστυχώς, πολλές απώλειες εξαιτίας της 
υγειονομικής κρίσης, που σε ένα βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι είναι 
σημαντικό να σκεφτόμαστε πως βιώνουμε μια απέραντη κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε 
αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου και εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι αναμφισβήτητο πια, 
όπως και στο προηγούμενο συνέδριό μας αναδείχτηκε, 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.  

Βασικός μας σκοπός, όπως σε κάθε συνέδριο που διοργανώσαμε ως τώρα, είναι να 
θέσουμε σε συζήτηση τα πολυεπίπεδα και πολυδιάστατα ζητήματα που απασχολούν την 
κοινωνία μας και να στρέψουμε το μεγεθυντικό μας φακό, μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, 
στα προβλήματα που μας ταλανίζουν. Το φετινό μας Συνέδριο εστιάζει στην πολυδιάστατη 
και δυναμική σχέση κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στις επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία και την εκπαίδευση διερευνούμε τις 
αποκρίσεις και περιγράφουμε τις προκλήσεις σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής. Θέλουμε να 
ανακινήσουμε, μεταξύ άλλων, επίκαιρα και κρίσιμα θέματα, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. Αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της επιστημονικής έρευνας των 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών οι συμμετέχοντες στο 8ο Συνέδριό μας θα 
επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, της 
οικονομίας και του πολιτισμού. 
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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 
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 των κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών. Περιμένουμε με 
ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις των συνέδρων σε θέματα που έχουν να 
κάνουν με την δια βίου μάθηση, με την απασχόληση και την ανάπτυξη, με τις ιδεολογικές 
διαστάσεις και τις αλληλεπιδράσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης, με τις καινοτόμες δράσεις 
και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην παραγωγή, με την υγειονομική κρίση, με 
τη μεταναστευτική-προσφυγική κρίση, με τις κοινωνικές ανισότητες και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, με την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση, με τις παιδαγωγικές 
επιστήμες, τη διδακτική και τα προγράμματα σπουδών. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική 
συζήτηση. Αξιοποιώντας την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων εφτά πολύ 
επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα προσπαθήσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και 
φιλόξενη πόλη του Ηρακλείου. 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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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ. ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΩΣΜΩΣΗ 

 
Καραγιάννη Φλώρα, Δρ Βυζαντινολόγος, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
 
Είναι γνωστό ότι το έτος 622 σηματοδοτεί τομή για την παγκόσμια ιστορία καθώς ο 

προφήτης Μωάμεθ, φεύγοντας εξόριστος από την Μέκκα μετοικεί στη Μεδίνα και αρχίζει 
τότε ο «ιερός πόλεμος» μεταξύ των χριστιανών Βυζαντινών και των μουσουλμάνων Αράβων, 
ενώ ξεκινά το νέο σύστημα χρονολόγησης για τους μουσουλμάνους, γνωστό ως Εγίρα. 
Ακολουθεί μια περίοδος με πολλά μέρη της βυζαντινής αυτοκρατορίας να περνούν οριστικά 
στη δικαιοδοσία των Αράβων π.χ. Συροπαλαιστίνη (638), Αίγυπτος (641), όλη η βόρεια 
Αφρική κ.ά. Και ενώ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής το διάστημα 7ος-10ος αι. υπήρξε 
εξαιρετικά οδυνηρό και γεμάτο πολέμους, επιθέσεις και μάχες, η ίδια η Κωνσταντινούπολη 
γίνεται πηγή έμπνευσης και θαυμασμού για τους Άραβες και η ακτινοβολία της 
αποτυπώνεται σχεδόν σε όλα τα είδη της τέχνης και του πολιτισμού τους. Η συνύπαρξή τους 
με τους βυζαντινούς κατοίκους των περιοχών που κατακτούσαν, οι εμπορικές ανταλλαγές, η 
ανταλλαγή δώρων, έφερε τους Άραβες σε επαφή με τον βυζαντινό πολιτισμό, τις 
παραδόσεις, τη γλώσσα, τις αρχές και τις τάσεις της αρχιτεκτονικής και τέχνης.  

Το χαλιφάτο της Δαμασκού βασίστηκε στον μηχανισμό της διοίκησης που υπήρχε στο 
Βυζάντιο, ενώ τα μνημεία του Βυζαντίου αποτέλεσαν πρότυπο και πηγή έμπνευσης για το 
πρώιμο Ισλάμ. Βυζαντινοί ψηφοθέτες διακοσμούν τα πρώτα ιερά τεμένη, τα οποία μιμούνται 
αρχιτεκτονικούς τύπους που δημιουργήθηκαν στο Βυζάντιο, όπως το οκτάγωνο, ιδιαίτερα 
αγαπητό στη ναοδομία των πρώτων χριστιανικών αιώνων στους Αγίους Τόπους.  

Στις αρχές του 9ου αιώνα, ο χαλίφης Al Mamoun (813-833) ιδρύει στη Βαγδάτη τον Οίκο 
της Σοφίας, όπου εργάστηκαν σπουδαίοι Άραβες και Πέρσες λόγιοι. Το προσωπικό 
ενδιαφέρον του Mamun για τις κλασικές σπουδές τον οδήγησε να προσκαλέσει να διδάξουν 
στη Βαγδάτη διάσημοι Βυζαντινοί λόγιοι, όπως ο Λέοντας Μαθηματικός και φιλόσοφος, 
μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίοδο πολλά κείμενα της αρχαίας 
Ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας μεταφράστηκαν στα αραβικά στους τομείς της 
φιλοσοφίας (Αριστοτέλης) , ιατρικής, βοτανολογίας (Διοσκουρίδης), μαθηματικών.  

Ιδιαίτερο ρόλο στην επαφή των Αράβων με την Κωνσταντινούπολη έπαιξε και η 
ανταλλαγή πολύτιμων αυτοκρατορικών δώρων, κοσμηματοθηκών ή πολυτελών κουτιών ή 
υφασμάτων μεταξύ των βυζαντινών αυτοκρατόρων και των Αράβων χαλιφών, μέσω των 
οποίων μεταφερόταν η αισθητική και τα διακοσμητικά θέματα των Βυζαντινών στους 
Άραβες.  

Η επιρροή του Βυζαντίου υπήρξε τεράστια, ιδίως στο πρώιμο Ισλάμ, αγγίζοντας ακόμη και 
τη νομισματοκοπία των Αράβων, η οποία περιέλαβε οικονομικές δομές αλλά και 
νομισματικούς τύπους από το Βυζάντιο, προφανώς «απο-χριστιανισμένους» προκειμένου να 
προσαρμοστούν στην πολιτική ιδεολογία και τις αντιλήψεις των Αράβων.  

Από την άλλη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιδράσεις υπήρξαν και από την 
πλευρά του αραβικού κόσμου προς το Βυζάντιο. Αισθητικά πρότυπα και αρχιτεκτονικά 
σχέδια μεταφέρθηκαν από τον ισλαμικό στον βυζαντινό κόσμο, στο Βυζάντιο, όπως 
μαρτυρείται ιδίως στη βασιλεία του Θεοφίλου (829-842). Πολλά βυζαντινά έργα τέχνης 
φέρουν μοτίβα και κυρίως καλλιγραφικά γράμματα του αραβικού αλφαβήτου, τα οποία 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

45 
 

απαντούν τόσο στον κεραμοπλαστικό διάκοσμο στα εκκλησιαστικά μνημεία της μέσης 
βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.), όσο και σε γλυπτά, ακόμη και σε ζωγραφικά έργα, ως 
επίδραση της  ισλαμικής τέχνης. 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΟ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Κολιός Γεώργιος, MD PhD, Γαστρεντερολόγος – Κλινικός Φαρμακολόγος, Καθηγητής 

Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. 
 
Η εμφάνιση και χρήση του φαρμάκου χάνεται στα βάθη της Ιστορίας. Η ανάγκη του 

ανθρώπου να απαλύνει τον πόνο και τα τραύματά του, τον οδήγησαν από πολύ νωρίς στην 
χρήση διαφόρων ουσιών, βάζοντας έτσι την έννοια του φαρμάκου στην ζωή του. Πρώιμες 
παρατηρήσεις, αλλά και θρησκευτικές δοξασίες και δεισιδαιμονίες αργότερα, είχαν σαν 
αποτέλεσμα για αιώνες το φάρμακο, με την έννοια του ιάματος, να ακροβατεί ανάμεσα στην 
παρατήρηση, την θρησκεία και την μαγεία. Παράλληλα, η παρατήρηση ότι κάποιες ουσίες 
θα μπορούσαν να βλάψουν ζώντες οργανισμούς  γέννησε την χρήση ουσιών, δηλητηρίων, 
στην εξόντωση θηραμάτων ή εχθρών. Την λεπτή αυτή ισορροπία ανάμεσα στο ωφέλιμο ίαμα 
και το βλαπτικό δηλητήριο, η ελληνική γλώσσα την απέδωσε παίζοντας με ένα τόνο. 
Φάρμακο και Φαρμάκι. Παρά τις σημαντικές παρατηρήσεις πάνω στην χρήση των φαρμάκων 
κατά την ελληνική αρχαιότητα, το φάρμακο πέρασε τον μεσαίωνά του και η έννοια του 
φαρμάκου με την επιστημονική της διάσταση, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, άρχισε κάπου 
στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η επιστημονική προσέγγιση γέννησε την σύγχρονη 
Φαρμακολογία, που γνώρισε τεράστια ανάπτυξη προσφέροντας θεραπευτικές δυνατότητες, 
που άλλαξαν την σκέψη και την άσκηση της Ιατρικής. Παράλληλα, με μια οριζόντια 
διεισδυτικότητα στις άλλες κλασσικές επιστήμες, γέννησε νέους κλάδους στον επιστημονικό 
χώρο, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ιατροβιολογίας, αλλά και των οικονομικών και 
πολιτικών επιστημών. Όμως, παρά την τεράστια πρόοδο, έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας 
δοξασίες και παραδόσεις, που αιώνες κάλυπταν το φάρμακο, βαθιά ριζωμένες στην 
κουλτούρα και τις παραδόσεις των λαών. Πολιτιστική κληρονομιά, που επηρεάζει την πορεία 
του φαρμάκου στην καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα. Από τον χώρο της επιστήμης και της 
πολιτικής της υγείας μέχρι τον απλό πολίτη και χρήστη των ευεργετικών  δυνατοτήτων της 
Φαρμακολογίας. Δοξασίες και μύθοι, που ασκούν σημαντική επιρροή, συχνά αρνητική, στην 
ορθή αντιμετώπιση και χρήση των επιτευγμάτων της επιστήμης, φαινόμενα που και 
πρόσφατα ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε.  

 
 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ – ΜΙΝΩΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ 
 

Owens Gareth, Δρ Γλωσσολογίας Ε.Κ.Π.Α. 
 
The Phaistos Disk, c.1700 B.C., has 61 words on both sides of the Disk, Sides A and B, in 18 

verses of rhyme. Six words talk about the Light, while six more words refer to the Setting of 
the Light. Three words on Side A talk about the Pregnant Goddess and ten more describe the 
Goddess with different epithets. One sentence on Side B talks about Aphaia (Diktynna) the 
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Goddess of Childbirth. Side A of the Phaistos Disk refers to the Pregnant Goddess who Shines, 
and Side B of the Phaistos Disk includes a sentence with verse, rhyming couplets and sonnets 
with poetic alliteration, which talk about the Goddess who Sets, maybe the Setting of Astarte, 
Aphrodite, Aphaia and Diktynna, at Paphos on Kypros, at Phaistos (PA-I-TO) on Kriti, and at 
Phalasarna on the way to Aphrodite’s other sacred island, Kythera, between Minoan Crete 
and Mycenaean Greece. Thus Aphrodite, the Day-Star, is the Morning and Evening Star. The 
Phaistos Disk is a Minoan Lyric Hymn to the Goddess of Love with a significant message from 
37 centuries ago, perhaps to the Solar Goddess Leto, Pregnant Goddess of Bronze Age 
Delos/Keros, Mother of Phoebus Apollo and Artemis, Aphaia + Diktynna = Aphrodite?, 
Britomartis  

 
 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 
Κοτρόγιαννος Δημήτρης, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Διευθυντής Κέντρου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
 
Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η πανδημία της COVID-19 επέφερε αρνητικές επιπτώσεις 

στην εκπαίδευση, καθώς έθεσε σε αμφισβήτηση την παραδοσιακή δομή, οργάνωση και 
λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις βαθμίδες. Το βασικό ζητούμενο για 
την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία είναι η εφαρμογή πολιτικών που θα μειώσουν τις 
προπανδημικές υπαρκτές ανισότητες, οι οποίες φαίνεται ότι διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια 
την νέας κατάστασης της τηλεκπαίδευσης που έθεσαν τα περιοριστικά μέτρα για την 
αποφυγή διασποράς της COVID-19. Η εκπαίδευση στη νέα ψηφιακή μεταπανδημική εποχή 
θα πρέπει λοιπόν να επαναπροσδιοριστεί ώστε να καταστεί περισσότερο συμπεριληπτική και 
η υγειονομική κρίση να ληφθεί ως ευκαιρία για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων 
προβλημάτων και φυσικά για τη μείωση των ανισοτήτων. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία εξέλαβαν τους 
περιορισμούς της πανδημίας ως ευκαιρία για να διαμορφώσουν τάσεις προς την επέκταση 
της συμπερίληψης. Εντούτοις, η επίτευξη αυτού του στόχου δεν μπορεί να μη συνεπάγεται 
την ταυτόχρονη εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-
οικονομικών ανισοτήτων από κοινού με την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση, εν συνόλω, της δημόσιας εκπαίδευσης 
τόσο με υλικούς όσο και με ανθρώπινους πόρους. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
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ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
(DSP-COLLEGE) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SALZBURG 

 
ERSTES SYMPOSION  

THEORIE, EMPIRIE UND METHODENPLURALISMUS  
IM TRANSDISZIPLINÄREN DSP-KOLLEG 

 
GLOBALE KOMPETENZ, FUTURES LITERACY UND PROFESSIONALITÄT 

IN DER GLOBALEN MIGRATIONSGESELLSCHAFT (GLOKFUL) 

Παγκόσμια ικανότητα/επάρκεια, γραμματισμός για το μέλλον και επαγγελματισμός 
στην παγκόσμια κοινωνία της μετανάστευσης  (GLOKFUL) 

Teilnehmende:  

Prof. Dr. Wassilios Baros  
Universität Salzburg  

Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner  
Universität Salzburg  

Prof. Dr. Beate Küpper  
University of Applied Sciences Niederrhein, Mönchengladbach  

Prof. Dr. Louis Henri Seukwa  
HAW Hamburg  

Prof. Dr. Andreas Zick  
Universität Bielefeld 

Οι νέοι ερευνητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αποτελέσματα των 
επιστημονικών τους εργασιών σε μια συνεργατική ατμόσφαιρα εργασίας και να λάβουν 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες. 
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ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ: Ι.Α.Κ.Ε. - ΌΜΟΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ 
 

Μαράκη Ελένη, Πρόεδρος Ι.Α.Κ.Ε., 
Κουτσιλιέρης  Μιχαήλ, Πρόεδρος Ομοίων Μάνης:    

 
 
 

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Τριχοπούλου Αντωνία, Ακαδημαϊκός, Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικού 
Ιδρύματος Υγείας: 

 
 
 

ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 11ΟΣ-
12ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 

 
Μιχαλάκος Λεωνίδας, Ζωγράφος, Μαρμαρογλύπτης: 

Μποκέας Μενέλαος, Δήμαρχος Μαλεβιζίου: 
 
 
 

ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΗΣ 
Gareth Owens, Δρ Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ: 

 
 
 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΜΑΝΗ… ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΙΑ 
Κολιός Γεώργιος, Καθηγητής Φαρμακολογίας Δ.Π.Θ.: 

 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΗΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

(ANTI-)DIVERSITY AND RIGHTWING EXTREMISM IN THE AREA OF SOCIAL AFFAIRS 
- FINDINGS FROM A RECENT SURVEY AMONG STUDENTS IN GERMANY ON THEIR 

ATTITUDES AND EXPERIENCES 
 
Küpper Beate, Prof. Dr. University of Applied Sciences Niederrhein, Moenchengladbach, 

Deutschland 
 
Social work is based on fundamental values of the dignity of every individual, equality and 

diversity, as also reflected in democratic constitutions and human rights. It is explicitly aimed 
at supporting and promoting people from weak social groups, e.g. social, immigrants and 
religious minorities. Nevertheless, there are also many anecdotal examples in the social sector 
of how democratic values are unconsciously ignored by the attitudes and actions of individuals 
and institutions, bypassed by habits or even consciously thoughts and acts contradicting these 
basic values. Far right actors focus on the pre-political space in order to influence it. Their goal 
is the abolition of democratic culture and constitutionality. Increasingly, they are also active 
in social fields, e.g. in kindergartens, youth work or counseling. In doing so, they pick up on 
existing resentments and populist logics, among clients as well as staff.  To what extent do 
students of social affairs share basic democratic values of diversity and equality or vice versa, 
populism and right-wing extremism? What are their attitudes and what observations do they 
make at their university as well as in the practice? The lecture reports onfindings from a 
current online survey of over 300 students (social work, cultural pedagogy, childhood 
pedagogy) at three universities of applied sciences in Germany 

 
 

IDEOLOGICAL DIMENSIONS OF ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND HISTORICAL 
MEMORY 

 
Kouvatsou Paraskevi, Asociated Professor, University of Guadalajara/CULagos 

 
From centuries ago, it has been realized the potential of the past to influence and 

transform the present, so the anthropological and historical disciplines were nuanced to the 
ideological interests of power. In many parts of the world, education supported the political 
trends of each moment and the construction of contemporary identities and historical 
memory, while the results of the archaeological investigations were used, and sometimes 
manipulated, to suit their specific goals. The material remains and various prehispanic icons 
illustrated history books to create and reinforce nationalist sentiments due to the power that 
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have to display respectable origins. This paper will present a case study from Mexico, where 
19th century Archaeology fed the historical narratives that had to verify the prehispanic 
origins of the national mother culture. 

 
 
 

EQUALITY OF CONDITION AND THE ROLE OF ADULT EDUCATION IN LOCAL 
SOCIETIES 

 
Galata Paraskevi-Viviane, PhD & Postdoc in Social Sciences, Panteion University- Adjunct 

Lecturer, Hellenic Open University 
Marinaki Zafeiroula, Accredited Mediator- Med Adult Education  

Peteinaki Maria, Philologist- Med Adult Education 
 
There has been much debate in recent decades about how social policies can address 

growing inequality and workers' dissatisfaction with the loss of job dignity and social status. 
The dominant response since the 1990s to ensure a fair system of equal opportunities for all 
has been linked to a partial reality and therefore cannot treat the inequalities of social 
condition. The well-known philosopher Michael J. Sandel alternatively suggests a broad 
equality of condition that can enable people to live a dignified life by developing their skills at 
work, sharing a general learning culture, and seeking with their fellow citizens a common 
good. International organisations also highlight the importance to refocus on people and well-
being and call for policies to build an inclusive world of work by strengthening adult learning 
and social protection. Along with the specific policy measures to ensure training and retraining 
opportunities to all workers and especially the most vulnerable, particular emphasis is placed 
on cultivating a mentality and culture for learning. However, the role of adult learning in 
promoting the equality of condition, the solidarity and social cohesion has not been 
sufficiently studied. This paper aims to critically analyse how and to what extent adult 
education can foster a culture of learning, contribution, solidarity and cohesion in local 
societies. Following the theoretical discussion about the impact of social policy measures in 
tackling growing inequality and the role of adult learning strategies in promoting social well-
being, two relevant case-studies will be deployed in two different local communities in Εastern 
Attica and Crete. The empirical findings on the role of adult education will then be compared, 
highlighting its strengths and weaknesses in promoting the equality of condition and social 
cohesion. It seems that adult education can enhance critical awareness of reality, solidarity 
and social action for common good. 
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INTERGENERATIONAL INCOME MOBILITY: EVIDENCE FROM GREECE 
 

Kitsoleris Georgios, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 (Mandoulides Schools) - Υποψήφιος διδάκτωρ (De 
Montfort University 

 
This study examines the intergenerational mobility of income and earnings in Greece 

before and after the bailout programmes. Since the national surveys are not covering long-
term information on both offsprings and their parents’ income, we deal with this problem 
using the two-sample two-stage least squares estimator (TS2SLS method) and conducting a 
questionnaire survey. Our findings suggest a decline in income mobility in Greece over the 
previous decade and underline the importance of what kind of income to take into account. 
It also explores the role of education as a mechanism that boosts mobility. 

 
 
 

THE TEACHING OF DESIGN IN HIGHER EDUCATION UNDER THE MIRROR PROJECT 
APPROACH AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

 
López Alvarado Mónica Patricia, Universidad de Guadalajara/Profesor 

Briseño Vilches Alejandro, Universidad de Guadalajara/Profesor  
Corona Gómez Diana, Universidad de Guadalajara/Profesor 

 
El objetivo de este proyecto de investigación gira en torno a fortalecer la enseñanza de la 

disciplina del diseño en la educación superior. Uno de los aspectos primordiales que ha 
contribuido a este logro ha sido el trabajo colaborativo entre los estudiantes de pregrado de 
la licenciatura en diseño industrial y posgrado en diseño e innovación para el desarrollo de  
actividades que atiendan de manera directa a proyectos que demanda nuestro entorno social 
desde la intervención dirigida por el diseño. Se integró un equipo de trabajo docente y 
maestrantes del posgrado de diseño e innovación para complementar la asesoría en la 
enseñanza a los estudiantes de diseño de educación superior. Desde el enfoque metodológico 
denominado “proyecto espejo” se llevó a cabo la planeación estratégica de intervenir en una 
localidad denominada Cocula que es uno de los municipios que integra el Estado de Jalisco, 
México. La metodología consiste en replicar esta intervención en otra localidad a nivel 
internacional, lo cual se ha llevado a cabo en el Municipio de Támesis ubicado en Medellín, 
Colombia. La actividad de este proyecto a nivel multidisciplinar entre las instituciones de la 
Universidad de Guadalajara, México y la Universidad de San Buenaventura en Medellín, 
Colombia; fortalece  la gestión y vinculación del trabajo colaborativo bajo un modelo de  
innovación educativa flexible y transversal integrando el pregrado y  posgrado además de las 
áreas de investigación de ambas Universidades,  atendiendo problemáticas reales de los 
municipios identificados a intervenir  de cada país.  
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La internacionalización de la educación superior tiene como finalidad  contribuir a la 
formación de los estudiantes, desarrollando competencias blandas y  su complejidad social, 
económica y política; así  como la capacidad para interactuar en ambientes multiculturales, 
con  valores distintos de los propios, apreciando la diversidad cultural de las  personas y del 
contexto en el que se desarrollan. 

 
 
 

POPULISM AND EXTREMISM IN THE MIDST OF SOCIETY - THREATS, CHALLENGES 
AND NECESSITIES OF A DEMOCRATIC EDUCATIONAL CULTURE 

 
Zick Andreas, Prof. Dr. Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und 

Gewaltforschung 
 
In many European societies, prejudiced right-wing populist and extremist orientations are 

penetrating right into the heart of societies. They are penetrating institutions and questioning 
their legitimacy. Crises facilitate such deconsolidations. It was to be expected that during the 
Covid 19 pandemic, groups would form that combine their resentments with conspiracy ideas 
and use the pandemic to form themselves. And indeed, with seeming ease, Corona protests 
were able to throw European countries into turmoil. Campaigns, misinformation control and 
the formation of parallel worlds of information and education lead to polarisation, divisions 
and conflicts, which locally have also culminated in violence. They do not only reach 
disconnected groups, but penetrate the middle classes and the educated middle classes. Parts 
of the middle are becoming radicalised, and this goes hand in hand with special challenges for 
education. Political education is in demand but is stuck within its limits. There is talk of 
democracy education, but in parts it cannot tie in with democratic norm orientations and 
convictions. Concepts of reflexive maturity also atrophy when enemies of democracy invoke 
them and occupy topoi of freedom and resistance. The lecture will report on empirical 
research in Germany. Based on the long-term study "Group-Focused Enmity" (since 2002 until 
today), he will trace how and why anti-democratic orientations penetrate the middle of 
society and what this has to do with education. How does education deal with radicalisation 
in society? How does education deal with it when it observes that increasingly authoritarian 
and punitive ideas of democracy are also spreading? Do we hope for political education? If so, 
what kind of education in new communicative societies are we talking about and what kind of 
political education can research suggest? 
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STAGING TERROR: THEATRE PRODUCTIONS AS INTERDISCIPLINARY CHALLENGE 
 

Coelsch-Foisner Sabine, Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner, University of Salzburg 
 
The relation between art and politics is necessarily one of tension. It is particularly poignant 

in the case of theatre, given the latter’s special imbrication with society, its direct emotional 
appeal to audiences, and its potential political impact. Unlike other formats of cultural 
production, theatre is not consumed individually but by crowds, and, unlike other forms of 
artistic expression such as sculpture, architecture and painting, theatre is experienced at the 
moment of its enactment. Thus performances contain an element of the unexpected and 
unforeseeable: surprise, shock, outrage, etc. The implication for theatre is a double bind: 
having power on the one hand, it is susceptible to external control on the other. The 
connections between theatre and the public are therefore crucial for both those producing it 
and those exploring it.  

In the following, I shall adopt a critical humanities perspective, addressing the role of 
theatre in the context of worldwide outbursts of extremism and terror. By studying some 
recent stage productions, I shall demonstrate how theatrical strategies and modes of 
production are apt to raise our awareness of civic and cultural responsibility, and how they 
may be seen as efforts to further justice, tolerance and peace in our time. 

 
 

HERITAGE LANGUAGE EDUCATION BETWEEN ASPIRATION AND REALITY - AN 
INVESTIGATION INTO THE SIGNIFICANCE OF HERITAGE LANGUAGE EDUCATION 

FROM THE PARENTS‘ PERSPECTIVE 
 

Delić Aida, MA, University assistant and doctoral candidate at the Department of Educational 
Science at  the University of Salzburg 

 
Heritage language as a construct as well as the question of relevance of heritage language 

education is subject to migration societal discourses. This presentation adresses the 
marginalised position and contradictory role of heritage language education in austria in the 
context of multilingual school development: It is discussed whether the goals of educational 
policy associated with the school subject, e.g. to do justice to the socially multilingual reality 
in the context of schools, and theirimplementation in a conceptually monolingual school (with 
partial inclusion of languages other than German) represent a contradiction. Starting from 
some basic theoretical assumptions, with regard to different actors in the field, a research 
project is outlined, that focuses heterogeneous parental motives towards heritage language  

education. The presented project aims to gain knowledge about the variety of attitudes 
and motives towards heritage language education for multilingual parents and what they are 
related to (e.g. life orientations), to make conclusions regarding the fit between parental 
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attitudes and school reality. A special note is given to the collective experiences that might 
become relevant in the investigated group (Bosnian/Croatian/Serbian native speaking 
parents) in the context of a "post-conflict society". The research design of the project is 
presented that attempts to address and represent these heterogeneous orientations. Beyond 
that theoretical implications and related empirical literature is presented. 

 
 

CRITICAL MEDIA COMPETENCE IN DEALING WITH PUBLIC DISCOURSES USING 
THE EXAMPLE OF (REFUGEE) MIGRATION AS A CONTRIBUTION TO 

PROFESSIONALISATION IN TEACHER EDUCATION. 
 

Christmann Corinna, MA, University assistant and doctoral candidate at the Department of 
Educational Science at  the University of Salzburg 

 
Special times require special readings of media discourses in order to be able to question 

constructions of reality. When societies experience crises, there is often a bias in media 
discourses that can lead to a distorted perception of reality. It is therefore all the more 
important that teachers train their media literacy in order to be able to react sensitively to 
different forms of media reporting and "develop a healthy distrust of the plausible" (Kempf, 
2019). At the same time, it is about promoting a sensitive approach in the didactic preparation 
and processing of text material on current topics and challenges. "Critical literacy" as a central 
component of media education should be promoted in order to strengthen teachers in their 
professionalism when it comes to grasping global contexts and also recognising "alternative" 
facts. According to Klafki, flight and migration represent an epoch-typical key problem that 
contains "content-related and communication-related components" (Klafki, 1996). The 
planned dissertation analyses the media discourse on flight and migration in German and 
Austrian newspapers during the COVID-19 pandemic. The results of the research on latent 
styles of escalation- or de-escalation-oriented reporting will be made the subject of reflection 
within the framework of argumentative group discussions with student teachers. The aim of 
these group discussions is to develop criteria for intercultural media competence or migration 
competence in teacher (training) education based on principles of peace journalism. 

 
 

BUILDING NEW PRIORITIES FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: THE 
CONTRIBUTION OF NEUROSCIENCE AND DATA LITERACY 

 
Triantafillidou Eleni, Democritus University of Thrace / PhD candidate 

 
Human Resource Development is a top priority for Human Resource Management and 

Learning Organizations. Research trends and perspectives in the field of Human Resource 
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Management and Development now include the application of Neuroscience and the 
utilization of data. The human brain is the most complex biological unit in the universe. 
Neuroscience enables us to study and understand the function of the brain and the nervous 
system. In the field of Human Resource Management and Development, Neuroscience helps 
understand human behavior in different workplaces. Neuroscience can contribute to the 
study of human behavior within organizations, to enhance learning, to improve human 
coexistence in the workplace, to alleviate stressful situations and to advance the quality of 
personal functioning. Data literacy is also a critical factor in the Development of Human 
Resources. Data literacy is the ability to "read" data, to "work" with data, to “create, obtain, 
manage and analyze” data and to “communicate “data. Being data literate means being 
verbally literate, numerically literate and graphically literate at the same time. The aim of the 
study is to capture the application of Neuroscience and Data Literacy in Human Resource 
Development. 

 
 
 

INTRA-GENERATIONAL OCCUPATIONAL-EMPLOYMENT MOBILITY IN GREECE 
DURING THE PERIOD 2010-2018 AND THE INCIDENCE OF OVEREDUCATION IN A 

SEGMENTED LABOUR MARKET 
 

Kitsoleris Georgios, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 (Mandoulides Schools) - Υποψήφιος διδάκτωρ (De 
Montfort University 

 
Each dimension of social mobility can reveal different aspects of this issue about the 

country and draw analogous conclusions and policies suggestions. Intra-generational 
occupational mobility reflects the trajectories of the career of workers, and it is responsive to 
labour market shocks such as drops in economic activity.  This paper explores occupational 
and employment mobility over the previous decade and contributes to a better understanding 
of the consequences of the crisis. Our findings suggest that downward mobility was the 
common trend in intra-generational occupational mobility during the first period of the crisis. 
The significant changes occurred between 2011-2015. The recovery is apparent during the 
third bailout program with higher upward occupational and employment movements. 
However,  polarization in the middle paid professions was noticed. Our analysis also shows 
that this pattern is evident independently of the occupational classifications.  

In addition, it is examined the role of education in career mobility and the incidence of 
overeducation. The empirical results reveal that tertiary graduates were more likely to move 
downward during the first period of the crisis while they presented more possibilities to be 
“trapped” in job positions that required lower skills-qualifications (overeducated workers).  
Overeducation in Greece seems to be the result of the increasing number of tertiary 
graduates, low proportion of high-skilled job positions and high levels of unemployment. 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

59 
 

PROJECT-BASED LEARNING: AN INNOVATIVE, ALTERNATIVE ASSESSMENT 
METHOD 

 
Vrettou Athina, EFL Education Coordinator 

 
Living in the modern, digital and globalized world requires that education cater for the 

transmission of knowledge, life and work skills to young people, and their social and affective 
empowerment so that they can become active, autonomous, and responsible society 
members. Among other methods, it appears that Project-based Learning (PBL) is innovative in 
cultivating experiential and holistic learning, combining theory with action in authentic 
situations, engaging students in a variety of subjects in an interdisciplinary way, making their 
own decisions, applying and presenting their knowledge creatively, thus contributing to the 
development of the 21st century skills. 

Especially in the present time of health measures and distance learning, it is imperative 
that students be motivated to learn in a more active approach that engages them in the 
process of research, questioning and active cooperation to face up to life challenges and 
solving problems. What is more, in the Greek context, PBL has been proposed in the new Law 
for the upgrade of schools (4823/2021, article 86) as an alternative assessment method for 
the compulsory four-month period assessment options among others in secondary education. 

Drawing on literature data, the aim of this paper is to highlight the positive contribution of 
PBL to engaging students in relevant, inquiry-based, and productive learning while pinpointing 
its limitations in order for teachers to better develop, plan and organize their classroom 
instruction. Besides, a multiple alternative assessment framework will be rendered and 
relevant suggestions will be made as PBL provides student data and teacher feedback 
throughout the whole learning process, records individual and collective achievements, 
boosts collaboration, is based on specific criteria and helps students monitor their progress. 
In sum, PBL can motivate students and make learning meaningful, personal and collective, 
bridging the gap between the classroom and realistic life, gradually preparing students for the 
world arena. 

 
 

LEARNING ABOUT EARTHQUAKES THROUGH A SERIOUS GAME CREATED WITH 
"SCRATCH" PROGRAMMING LANGUAGE 

 
Barouta Maria, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
The present paper describes in detail the learning scenario which was implemented in the 

context of the "rAn" project; a project which aims to raise awareness of primary education 
students about natural disasters through a serious game, consisting of quizzes and mini-games 
created by "Scratch" tool. Thirteen 5th-grade-students created a mini-game about 
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earthquakes and explored this natural disaster through various activities. The overall 
educational objective was to introduce the earthquake phenomenon to students and help 
them get a deeper understanding, as well as to catch their attention and interest by making 
them game-cocreators. Students were expected to enrich their knowledge about 
earthquakes, explain why they occur and how we can protect ourselves, learn the basic 
principles of coding through "Scratch" programming language, collaborate and feel creative. 
In order to achieve the initial objectives students worked collaboratively and in an 
interdisciplinary way, which combined earth science, coding, engineering and arts. The 
methodology used during our participation in the rAn project included various methods like 
cooperative learning, inquiry-based learning and project-based learning, visualization and new 
technologies. After being introduced to the principles of coding using "Scratch" students 
designed a mini-game giving information about earthquakes cause, protection advice and the 
ancient Greek mythology concerning the phenomenon. The assessment of the project was 
made through my observations and a short questionnaire filled by the students. In the end of 
the program all objectives were achieved. Students had enriched their knowledge about a 
topic that caught their attention and arose awareness for natural disasters in general. They 
also expressed their interest for future careers having to do with programming and earth 
science and felt confident and excited to learn that their mini-game is selected to be part of 
the final rAn serious game. 

 
 

INVOLVING MIGRANT PARENTS IN INTERCULTURAL ACTIVITIES: MOBILITY IN THE 
CONTEXT OF THE EU PROJECT “1ST GENERATION, 2ND CHANCE” 

 
Mogli Marina, Tutor, University of Thessaly, Hellenic Open University 

 
Early school leaving is linked to unemployment, social exclusion, poverty and poor health 

(Early School Leaving, n.d.). Reducing early school leaving to less than 10% across EU Member 
States by 2020 was one of the EU's priorities in the field of education. The Commission is 
working with Member States to implement comprehensive strategies to prevent early school 
leaving and to engage early school leavers in education and training. According to research, 
immigrant children are more likely to leave school than local students (Driscoll, 1999). As a 
consequence, European programmes aim at reducing school leaving and encouraging the 
social and educational integration of vulnerable groups, such as immigrants and refugees. The 
European project 1st Generation, 2nd Chance: Let’s Fight School Dropout with The Family and 
The Community aims at combating school leaving and contributing to the inclusion of migrants 
into their host communities. Basic instruments to succeed in this are language classes and 
participation in intercultural activities. The participants of the programme are all immigrant 
parents with children in formal education. It has been shown by relevant research that the 
participation of parents in intercultural activities improves their children’s school achievement 
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(Pong, Hao & Gardner, 2005). In the context of the aforementioned project which is still 
ongoing, many activities have taken place, especially during the mobility of migrant parents in 
the participant countries. The activities aim at encouraging intercultural exchange and 
understanding. The interaction between parents, the discussion of basic issues of everyday 
life like discrimination and racism between the immigrants themselves but also experts in the 
field and the strengthening and showcasing of the participants’ cultural identity constitute 
basic tenets of the programme’s activities. 

 
 
 

TEACHER LEADERS PROMOTING UNITY AND DIVERSITY: THE CASE OF T4E 
ERASMUS+KA3 

 
Chasioti Vasiliki, Doctoral Candidate (Anglia Ruskin University-Cambridge) - Teacher4Europe 

Bouta Hara, Phd in Education, Ambassador Teacher4Europe, Head Teacher  
 
This paper presents the case of a Teachers4Europe Erasmus+ KA3 project in order to 

elucidate the innovative actions of teacher leaders promoting unity and diversity in their 
classrooms. Hence, the article analyses the theoretical background of teacher leadership for 
effecting change in educational practices. In this framework, the educational project “United 
in Diversity” is described in detail and all the stages of its implementation are presented. The 
purpose of the European project Erasmus+KA3 «Teachers4Europe: setting an Agora for 
Democratic Culture» was to foster awareness of the EU`s value of respect for its rich cultural 
and linguistic diversity. This project was elaborated from 2020 to 2022 and shared by seven 
primary schools in five different countries, namely Greece, Cyprus, the UK, Ireland, and Japan. 
Teacher leaders serving in these schools aim to enhance students` knowledge and 
understanding of the EU`s diversity and unity. Over the course of this project, students 
embrace the EU value of respect for diversity, enhance their self-reflection, their critical 
thinking, and become aware of their own prejudices. In addition, students strengthen inquiry 
skills, enhance critical thinking and creativity and improve their communication and 
collaboration skills. Students went through reflecting practices to understand how the EU 
could change their perceptions and created padlets, mind maps, posters, and interactive 
presentations. This project illustrates how educational practices should be guided by the 
desire to allow students to build a better society, a society promoting the European vision of 
embracing diversity, achieving unity, combating adversity and discord, and preventing conflict 
and racism. This project is in line with fostering European values and enhancing intercultural 
acceptance. Teacher leaders must continuously work towards becoming agents of positive 
change through self-reflection, education, and promotion of European values so that would 
be able to accept diversity and live in a world without racism. 
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VISUAL FACILITATORS IN SUMMARIZING EXPLORATORY TEXTS. A CASE STUDY OF 
A STUDENT WITH LEARNING DIFFICULTIES 

 
Mavrothanasi Maria, Phd canditate in Special Education 

 
Undoubtly, summarizing is a basic metacognitive skill which is being applied in a variety of 

chalenges in every day life, beyond academic fields and language arts. There is a unanimous 
consent that  children with learning difficulties have deficits in working memory, both verbal 
and numerical. Given that working memory is the key to developing learning skills, facilitating 
working memory for students with learnings difficulties, would propably help them 
anticipating to teaching instructions regarding summarizing. The proposed intervention was 
based upon the hypothesis that using visual cues while summarizing an explanatory text, 
would enhance working memory and therefore, improve summarizing skills. Therefore, in this 
case study, there was a pre- and post- intervention comparison of a text summary within a 
student having learning difficulties. The purpose was to investigate whether he could 
reproduce the main ideas of an explanatory text, using the visual aids provided by the 
"studysmarter online free software". Two texts, of thesame topic and thesame level were 
used. For the fisrt text, the traditional method of extracting subtitles of each paragraph was 
employed. For the -second text of equal difficulty and sum of main ideas- we used the features 
of the software, generating answers through the question setting field, and flashcards to note 
student's answers. The student has noted a better performance after the intervention, 
regarding consisity and coherence, which could be  attributed to unloading of the working 
memory, as the Cognitive Loading Theory maintains. A further exploration with a larger 
sample could confirm the effectivness of visual aids provided by softwares in developing 
student's reading skills, especially the strugling ones. 

 
 

REPRESENTATIONS OF THE TERM "ECOLOGIST" BY GREEK SECOND CHANCE 
SCHOOL STUDENTS 

 
Papanikolaou Anastasios, Department of Primary Education, University of Western 

Macedonia/ Assistant Professor 
 
The term "ecologist" in Greek is used to describe a scientist in the field of ecology, or a 

person who is involved with the politics of the environmental movement, or a person who 
cares about the environment and/or adopts environmentally friendly behavior. The term is 
often used in general and vaguely, with a positive or negative connotation and various 
attributed characteristics that are more or less related to those of the environmentally 
responsible citizen. Creating environmentally responsible citizens is a central goal of 
Environmental Education, which is one of the literacies of the Curriculum of Greek Second 
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Chance Schools. In the present qualitative research, the representations of the term 
"ecologist" by Greek Second Chance School students are investigated and analyzed. 58 
participants in the survey answered an open ended question concerning the description of a 
person described as "ecologist" and three closed questions concerning their demographic 
data and how they see themselves in relation to this term. Persons who are “ecologists” are 
mostly favorably viewed and are considered to have positive impact on the natural 
environment and the society. The data obtained from the research are important for 
Environmental Education in general, and in particular, Adult Environmental Education. 

 
 

PRIVACY ISSUES IN AUGMENTED REALITY 
 

Andreadou Evaggelia, Physical Education Teacher PE11 
 
The use of AR entails inherent risks in that the same data used for AR technologies to 

function and improve users’ experience are the ones that may breach user privacy. It seems 
that existing laws and regulations cannot address the issue raised, mainly because of the rapid 
and constant changes in AR technologies. This paper aimed at identifying the privacy issues 
raised by AR use and ways of mitigating them, through reviewing previous literature. Based 
on these findings, the main risks identified in previous studies include manipulation of 
personal data by third parties, vandalism, harassment, and deception. With respect to 
mitigating approaches, it is supported that the same technologies that AR uses can be 
leveraged with the aim of protecting users’ privacy, and it is suggested that laws and 
regulations are regularly updated, considering that AR continuously evolves. The paper can 
enrich the literature and provide insight into privacy risks raised by AR, so that users, 
lawmakers and AR developers can gain a better understanding of both risks and ways of 
mitigating them. 

 
 
 

READER RESPONSE AS FEEDBACK: A WRITER’S SEARCH FOR LIFELONG LEARNING 
 

Oancea Maria Ioana, PhD student, University of Bucharest 
 
An active part in lifelong learning and personal development is that of feedback, which in 

the case of a writer relates to reader response. Feedback from the reader is often more useful 
to writers in this respect than professional reviews as it offers the chance of observing reaction 
and adapting one's discourse to produce the intended effect. 

An artist's relationship with the public (be they writer, painter, or performer) has always 
been fantasized about as well as feared by both parties. A writer craves to observe their 
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impact on the public to get instant, unmediated feedback, like a performing artist would. 
Sometimes the desire to be reached wins over guarding one’s privacy or safety. 

Our hypothesis is that the telephone book was used in a similar pursuit, responding to the 
same need as today's social media: that of establishing a channel of communication, however 
virtual or symbolical.   

This article aims to explore the desire for a dialogue between author and public today and 
in the past. We are going to investigate authors’ claims on the matter both in their works and 
in public discourse as well as the interaction with the public on their social media pages and 
the dialogue they have with readers at book launches and signings. We are also planning to 
interview contemporary Romanian writers. 

Our starting point is the statement of Mircea Cărtărescu in a recent conference that as a 
reader his impulse after finishing a book he loves is to call the writer, whereas as a writer he 
has mixed feelings about being thus approached, linking them to a love-hate relationship with 
loneliness. A similar attitude is suggested by Bukowski in the poem called 462-0614. This gives 
rise to the question: to what degree is the reader part of the writer’s life and his making? 

 
 
 

TEACHER LEADERSHIP IN GREEK PRIMARY SCHOOLS 
 

Chasioti Vasiliki, Doctoral Candidate (Anglia Ruskin University-Cambridge) - Teacher4Europe 
 
This research investigates teachers' perceptions of teacher leadership in Greek primary 

schools. More specifically, teachers` perceptions on the constructs of collegiality-
collaboration, autonomy, participation, open communication, positive environment, 
developmental focus and recognition are analysed. Based on the theory of distributed 
leadership, this research examines the current status of teachers as leaders. Exploring a 
quantitative approach, the TLSS instrument, created by Marilyn and Bill Katzenmeyer and 
measuring the factors contributing to teacher leadership, was distributed to primary school 
teachers and Head teachers serving in one administrative area. Results were analysed with 
SPSS V28 by means of descriptive and inferential statistics and presented into a 
comprehensive interpretation. The majority of teachers participating in the research believe 
that teachers in Primary Education act as leaders in their educational community. In particular, 
respondents perceive themselves as teacher leaders, who are responsible for teaching in the 
classroom but also have an active leadership role beyond their classroom. The participants 
conveyed an image of a teacher leader who collaborates with colleagues, addresses issues 
within and out of the classroom and works in autonomy to promote their educational vision. 
According to the respondents` perceptions, teachers in Greece tend to overcome inherent 
challenges stemming from lack of infrastructure and participate in the organisation of their 
schools, thus exploring a more participatory and distributed model of school leadership. This 
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research provides empirical evidence about the potential of teacher leadership, a 
participatory approach of school organisation, implicating all teachers in the decision-making 
process to lead to school improvement. The contribution to knowledge resides in adding a 
new perspective of teacher leadership in Greece based on the respondents’ perceptions. 
Ultimately, this research promotes distributed leadership models and indicates that there are 
compatible educational approaches leading to school effectiveness by means of empowering 
teachers to act as leaders in their educational community. 

 
 
 

EXPLORING THE LANGUAGE LEARNING NEEDS OF IMMIGRANT STUDENTS IN 
TURKEY, SPAIN AND GREECE 

 
AĞCİHAN Ezgi, Kadikoy Regional Directorate of Education 

Marinaki Zafeiroula, I.A.K.E  
TATIK Samil, Mus Alparslan University Educational Sciences Department 

 
When the literature has been examined, there has been seen many literature (Richterich 

& Chancere,1978; Johnson, 1997; West, 1997; Brown, 2009) on the needs and motivation of 
language learners who learn English or the other most spoken languages as a foreign language, 
but when we consider the other languages such as Turkish, Greek or Catalan. There isn’t any 
research. Also, the researches on language learning need analysis focus on specific age group 
e.g. adults, children. In this research, by examining the theories on language learning and 
motivation, a needs analysis and motivation questionnaire was developed to analyze the 
language learning needs and motivation of the foreign born newly arrived immigrants in 
Turkey, Spain and Greece. And the answers of the questions below was examined; 

1. What is the needs of the newly arrived immigrant teenager learners? 
2. What is the motivation of the newly arrived teenager learners? 
The research was designed designed as qualitative methodology and the data was 

collected with a questionnaire developed by the researchers. We made interview with 17 
newly located immigrant students in Turkey, Spain and Greece. The datas were examined by 
using NVIVO data analysis program. According to the results of the research, we analyzed that 
the most common way of learning the target language were oral practice and doing a 
structured course. The main problem that the immigrant students face during their integration 
process is language barrier. They think that the main function of the school is teaching and 
having a job. 
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THE TEACHING OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE IN GREEK EDUCATION: 
HISTORICAL BACKGROUND AND PERSPECTIVES 

 
Pyromali Varvara, Université Paul-Valéry Montpellier 3 & Greek Ministry of Education and 

Religious Affairs / PhD candidate & French teacher 
 
What factors dictate the choice of learning a foreign language and whether this is related 

to economic, social, emotional or ideological reasons? What are the prospects for French as a 
foreign language? In order to answer these questions, we consider important to analyse the 
historical background of teaching of French in Greek education. 

France and Greece are two countries with very strong ties, rooted in their common 
historical past. French, as the dominant language of diplomacy after the signing of the Treaty 
of Rastatt, and as the predominant language among the foreign languages taught, has been 
at the centre of the priorities of Greek educational policy since the beginning of the War of 
Independence. The importance of French is evident in its elevation to a compulsory subject, 
while at the same time constituting a necessary qualification in the context of good manners. 
From the middle of the 20th century, with the omnipotence of English in all areas, the course 
of educational priorities changed given the penetration of American imperialism in the form 
of political influence, economic aid, educational programmes and operations. The Greek 
language policy, as part of the European language policy, adopts common objectives and 
incorporates common values and practices for the benefit of ensuring the right to quality 
education. In this light, and in line with the White Paper on education and training, the 
learning of three Community languages is set as an objective.  

Although nowadays French follows English as the second most prevalent foreign language 
taught in Greece, its importance as a language of reference up to the beginning of the 20th 
century has been significant and its future perspectives in foreign language education need to 
be examined in the context of promoting multilingualism and La Francophonie. 

 
 

INVESTIGATING THE REDINESS REGARDING ENVIRONMENTAL EDUCATION OF 
TEACHERS SERVING IN SPECIAL EDUCATION 

 
Sakellariou Martha, PhD candidate - informatics teacher 

Sakellariou Maria, PhD candidate - primary school teacher  
 
Environmental Education (EE) as a branch aims to familiarize social groups with the natural 

environment through the understanding of environmental values and ecosystems and the 
gradual formation of responsible students and future responsible citizens with environmental 
awareness. Teaching of EE in school seeks to connect the school with the wider natural 
environment, to provide knowledge related to contemporary social problems and to adapt 
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educational programs to the individual differences of students. The Greek education system 
tries to utilize EE programs to promote integration. The teaching objectives set by the 
Curriculum of Special Education are identified with the objectives of the EE, with the result 
that environmental activities are automatically included in the daily educational practice of 
Special Education Schools and Integration Classes. The purpose of this study is to explore the 
views of special education teachers in primary / secondary education regarding the readiness 
of teachers working in special education structures in the field of EE. The methodology 
followed was quantitative. More specifically, a questionnaire was created which serves the 
research questions that have been asked. Teachers from central Greece and Attica 
participated in the research. The results of the research reflect the main points of the current 
situation. Environmental education offers practical knowledge to students with disabilities. 
For this reason, it is advisable to investigate the readiness in environmental education of 
teachers serving in special education structures. This research captures effectively the 
"knowledge supplies" that teachers working in a special education structure has, as well as, 
the way that they use them. 
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Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Σφακιανάκη Άννα, ΕΔΙΠ / Εργαστήριο Πολυμέσων - Επεξεργασίας Σήματος Φωνής, Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Λόγω της πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορωνοϊο Sars-Cov-2, η χρήση μάσκας 

έγινε υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους προκειμένου να αποφευχθεί η αερογενής 
μετάδοση του ιού. Η υποχρεωτικότητα της μάσκας εφαρμόστηκε σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-21 και είναι ακόμα σε ισχύ. Κατά κοινή αποδοχή, 
όμως, η μάσκα δυσχεραίνει την επικοινωνία, καθώς εμποδίζει τη μετάδοση σημαντικών 
προφορικών αλλά και οπτικών πληροφοριών από τον ομιλητή στον ακροατή. Μεγάλος 
αριθμός ερευνητικών πορισμάτων καταδεικνύει ότι η χρήση μάσκας μειώνει την ενέργεια 
του σήματος της ομιλίας σε συχνότητες σημαντικές για την κατανόηση του προφορικού 
λόγου. Σε πρόσφατη έρευνα με συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου 
Κρήτης φάνηκε ότι η κατανόηση λέξεων χαμηλής συχνότητας που έχουν παραχθεί από 
εκπαιδευτικό που φορά χειρουργική μάσκα ήταν σημαντικά μειωμένη. Παράλληλα με την 
αποδυνάμωση του ηχητικού σήματος, έρευνες περαιτέρω υποστηρίζουν ότι η απόκρυψη του 
κάτω μέρους του προσώπου επιτείνει τη δυσκολία στην αναγνώριση τόσο της ομιλίας όσο 
και του προσώπου, δηλαδή της ταυτότητας του ομιλητή, αλλά και των συναισθημάτων, 
μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της μη-λεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας γενικότερα. 
Η δυσκολία από τη χρήση μάσκας εντείνεται σε περιβάλλον με αυξημένο επίπεδο θορύβου 
και αντήχησης, όπως αυτό στις περισσότερες σχολικές τάξεις. Αν όλα τα παραπάνω 
αποτελούν ήδη εμπόδια για έναν μαθητή με φυσιολογική ακοή και χωρίς δυσκολίες 
μάθησης, μαθήτριες με βαρηκοΐα-κώφωση ή/και μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία και την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Σκοπός της  παρούσας εργασίας είναι να ενημερώσει την εκπαιδευτική 
κοινότητα για τα πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα που αφορούν τη δυσκολία που έχει 
επιφέρει η χρήση μάσκας, να συζητήσει τις επιπτώσεις στην επικοινωνία και τη μάθηση, και 
να προτείνει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 

Κυδά Σωτηρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει 

λάβει ανησυχητικές διαστάσεις όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε παγκόσμια 
κλίμακα.  Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να παρουσιάσει τις στάσεις και το ρόλο των 
Προϊστάμενων Νηπιαγωγών του Ν. Δράμας σχετικά με την  πρόληψη, διαχείριση και 
αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού στη Προσχολική Εκπαίδευση. Για την 
πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος που κρίθηκε ως η πιο 
κατάλληλη για να αναδειχθεί το φαινόμενο αυτό στην Προσχολική Εκπαίδευση.  

Σε πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις και στη συνέχεια 
επιχειρήθηκε η ομαδοποίησή τους με τη μέθοδο της ανάλυσης  περιεχομένου. Το δείγμα του 
πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα, το αποτέλεσαν δέκα  εκπαιδευτικοί, από 
νηπιαγωγεία του Ν. Δράμας, κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020, οι οποίοι τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή βρισκόταν σε θέση ευθύνης.  

Από τη συζήτηση, ερμηνεία και σχολιασμό του περιεχομένου των συνεντεύξεων 
διαπιστώθηκε ότι η στάση και ο ρόλος των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών είναι καθοριστικής 
σημασίας. Οι συνεντευξιαζόμενοι συμφωνούν ότι είναι οι ίδιοι που καλούνται να θέσουν και 
να κοινωνήσουν μέσα από το θεσμικό τους ρόλο το όραμα για την εξάλειψη εκφοβιστικών 
φαινομένων στο σχολικό οργανισμό όπου ασκούν ηγεσία/διοίκηση και να προσανατολίσουν 
το στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού οργανισμού στην 
κατεύθυνση μιας ολιστικής προσέγγισης. Επισημαίνουν την ανάγκη για συνεργασία και 
επιμόρφωση, όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη διαμόρφωση 
ενός καλού σχολικού κλίματος που θα προάγει τη δημοκρατία στη σχολική μονάδα και θα 
στηρίζεται από τη διοίκηση, ειδικούς επιστήμονες και κοινωνικούς και κρατικούς φορείς. 

Η έρευνα αναδεικνύει  το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στα δημόσια νηπιαγωγεία 
του Νομού Δράμας και προτρέπει την  Πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά και 
νομοθετικά μέτρα για την προστασία και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, για τον περιορισμό 
της ανάπτυξης περιστατικών σχολικής βίας (bullying) και τη δημιουργία προοπτικών για 
μεγαλύτερη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το σχολικό εκφοβισμό. 
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Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ:  
Η ΤΕΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ 

 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός 

 
Η εργασία παρακολουθεί την πορεία καλλιέργειας της ενσυναίσθησης σε μαθητές και 

μαθήτριες σε προχωρημένη εφηβεία, μια ηλικία που η κατάκτηση έμφυλης ταυτότητας έχει 
αρχίσει και προχωρήσει. Η εργασία στοχεύει κατ' αρχάς στη διάκριση του φαινομένου μέσα 
στην κοινωνία, στην αναγνώρισή του και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. 
Μέσα από τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) 
παρουσιάζονται κείμενα της Λογοτεχνίας, έργα άλλων τεχνών (πίνακες ζωγραφικής, 
αγάλματα κλπ) αλλά και άλλα μη λογοτεχνικά, χρηστικά κείμενα και προϊόντα (π.χ. 
διαφημίσεις) που αποτυπώνουν και προάγουν έμφυλα στερεότυπα και επικαλύπτουν 
κακοποιητικές συμφορές στο πλέγμα μιας κακώς νοούμενης "κανονικότητας". Αναζητούνται 
χαρακτηριστικά που αποδίδουν σε μια κακοποιητική πράξη τον όρο γυναικοκτονία και 
διερευνάται κατά πόσο το φαινόμενο είναι καινοφανές στην ελληνική κοινωνία ή λαθροβιεί 
για πολλές δεκαετίες μέσα στις "εύηχες" και αποδεκτές κατηγοριοποιήσεις "έγκλημα τιμής" 
και έγκλημα πάθους". Παράλληλα, μαθητές μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων 
περιγράφουν το πώς οι ίδιοι βλέπουν την έμφυλη βία ενώ  παράλληλα αξιολογούν τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από την συμπλήρωση και συγκέντρωση των ίδιων 
ερωτηματολογίων από τους γονείς τους αλλά και τους ακόμα μεγαλύτερους σε ηλικία 
οικείους τους (παππούδες/γιαγιάδες) σε μια προσπάθεια να αναγνωριστεί το φαινόμενο κι 
η έκτασή του δια μέσου των γενεών. Η εργασία καταλήγει στους τρόπους διάχυσης των 
συμπερασμάτων στην κοινωνία. 

 
 

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 
Σωτηρίου Βασιλική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου τμήματος :" Ιστορική 

Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες" 
 
Το σχολείο αποτελεί όχι μόνο χώρο αναπαραγωγής αλλά και παραγωγής της κυρίαρχης 

ιδεολογίας, και αποτυπώνονται πάνω του οι κρίσεις, οι αντιφάσεις, οι εξελίξεις, τα νέα 
δομικά στοιχεία της μετανεωτερικής κουλτούρας του σήμερα με κυριότερα την 
αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, πολυπολιτισμικότητας, φεμινιστικής διαθεματικής ερμηνείας, 
πολιτικής των ταυτοτήτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα 
αναδειχθεί η ανάγκη διασύνδεσης σχολείου και κοινωνικού ιστού, με στόχο να 
επαναπροσληφθεί η αξία της εκπαίδευσης από τους ίδιους τους μαθητές, αναδεικνύοντας 
φαινόμενα που ερχόμαστε αντιμέτωποι στην ενήλικη ζωή αλλά αποφεύγεται η περαιτέρω 
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κριτική σκέψη και θεωρία τους στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα φαινόμενα όπως η 
μονοπολιτισμική εκπαίδευση που τείνουν να αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα και κατά την 
ιστορική ερμηνεία αναχρονιστικά την εκπαίδευση χωρίς διακρίνουν την πολιτισμική και 
πολιτική ταυτότητα του κάθε μαθητή, είναι δυνατόν να αναπαράγονται εφόσον στρέφονται 
ενάντια στην πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική πραγματικότητα; Ποια είναι η 
εφαρμοσμένη φεμινιστική διαθεματική παιδαγωγική και πόσο κρίσιμος και αναγκαίος είναι 
ο ρόλος της στην ελληνική εκπαίδευση; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εμπλουτιστεί το 
πρόγραμμα σπουδών χωρίς να «μένει πίσω» από τις εξελίξεις το σύγχρονο σχολείο και να 
ενισχύει το αισθητήριο και τα κοινωνικά αντανακλαστικά των παιδιών; Μέσα από μια σειρά 
σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων που θα εισάγονται με γνώμονα το “critical thinking” θα 
αποτυπωθεί πώς το σχολείο δεν αρκεί πλέον να θεωρητικοποιεί γενικά την κοινωνική 
πραγματικότητα, ούτε να εργαλειοποιείται μόνο σαν το μέσο εισαγωγής σε ένα γνωστικό 
αντικείμενο. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής μιας διαθεματικής, συμπεριληπτικής 
,πολυπολιτισμικής φεμινιστικής παιδαγωγικής μέσα στα μαθήματα, σαν σενάρια 
διδασκαλίας, και διδακτικά εργαλεία μέσω της τεχνολογίας, της τέχνης, της ακαδημαϊκής 
θεωρίας- προσεγγίσιμης από το σχολικό χώρο, της ίδιας της γλώσσας της επικοινωνίας 
λεκτικής και μη,  αλλά και τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των ερεθισμάτων στη ζωή των 
παιδιών και διερεύνησης της μαθησιακής εμπειρίας. 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ STEM 
 

Σπανού Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ04 
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
Η σύγχρονη πραγματικότητα απέχει πολύ από την επίτευξη μιας ισότιμης 

αντιπροσώπευσης των δυο φύλων σε STEM επιστημονικούς κλάδους. Αν και το χάσμα μεταξύ 
των δύο φύλων έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να αποτελούν τη μειοψηφία σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες και 
την τεχνολογία. 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας λοιπόν, είναι η αναζήτηση των λόγων της 
υποεκπροσώπησης των γυναικών στο πεδίο των θετικών επιστημών, η κατανόηση και η 
διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου αυτού, ώστε 
να αναδειχθούν οι έμφυλες διαφορές στο χώρο αυτό, που αποτελoύν και τα δυο ερευνητικά 
ερωτήματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν σχετικά με τις 
επιδόσεις των δυο φύλων στο πεδίο των επιστημών STEM, αν υπάρχουν διαφορές, πού 
οφείλονται οι διαφορές αυτές και τον αντίκτυπο που έχουν στην επιστημονική σταδιοδρομία 
των γυναικών. 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

72 
 

Τέλος, θα διαπιστώσουμε κατά πόσο γενετικοί, σωματικοί, πνευματικοί και ψυχολογικοί 
παράγοντες  επηρεάζουν την επιλογή των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 
 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
Λαζανάκη Ζαμπία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
Κωνιού Αντωνία, ΕκπαιδευτικόςΠΕ60  

Καψαλάκης Στυλιανός, ΕκπαιδευτικόςΠΕ60 ΕΑΕ 
 
Στην παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζουμε την αξιοποίηση διαφόρων τύπων κούκλας στην 

μαθησιακή διαδικασία. Την κούκλα ως ένα  εμπιστευτικό  διαμεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί 
και στο περιβάλλον, σαν ένα χρήσιμο  εργαλείο  αναγνώρισης των συναισθημάτων του ίδιου 
του παιδιού  που τα βιώνει αλλά και εργαλείο  ενσυναίσθησης και αποδοχής των 
συναισθημάτων των άλλων. Την κούκλα που γίνεται αφορμή για να δράσει η φαντασία των 
παιδιών και να γίνει η γέφυρα τους σε όλους τους τομείς διαπροσωπικής ανάπτυξης. 

Αναλύουμε  τους τύπους της κούκλας  που χρησιμοποιούμε  στην διδακτική  του 
νηπιαγωγείου. Κούκλα  κουκλοθεάτρου, μαριονέτα, γαντόκουκλα ή ανδρείκελο, 
δακτυλόκουκλα, κούκλα αντικείμενο, κούκλα μάπετ, κούκλα τάξης  ή persona doll. 

Στην κούκλα persona doll γίνεται μια εκτενέστερη  παρουσίαση  σαν ένα νέο εκπαιδευτικό 
εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει  στη μείωση των διακρίσεων, των στερεοτύπων  και 
του ρατσισμού που μπορεί να βιώνουν  τα παιδιά. 

 Επίσης παρουσιάζουμε  παραδείγματα  και τρόπους χρήσης της  κούκλας στις 
μαθησιακές περιοχές γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές  επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, 
προσωπική και συναισθηματική  ανάπτυξη, τέχνες καθώς  και στα εργαστήρια δεξιοτήτων. 

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την καθοριστική  σημασία  της χρήσης της κούκλας  στην 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκουμε  στις επιμέρους  διδακτικές  ενότητες  του 
νηπιαγωγείου. 

 
 

ΕΞ AE: Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 
Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια ΔΙ.Π.Ε. Άρτας 

Γιαννακού Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕΚΕΣ Ηπείρου  
 
Η Εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάσθηκε στην 

Ελλάδα με την έλευση της πανδημίας του Covid-19 και αποτέλεσε αναγκαία διδακτική 
επιλογή. Την άνοιξη του 2020, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη νέα 
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πραγματικότητα και να προσαρμοστούν σε μικρό χρονικό διάστημα στις απαιτήσεις της 
ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο την αναστολή των σχολικών μονάδων, η υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού έργου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ουσιαστικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και παρείχε τις συνισταμένες της οργάνωσης και εφαρμογής της εξ 
αποστάσεως διδακτικής μεθόδου.  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια αποτίμηση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού 
έργου στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η υποστήριξη πραγματοποιήθηκε από 
ομάδα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, σε εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της 2ης  Ενότητας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ηπείρου κατά την α΄ εφαρμογή 
της εξ ΑΕ, με θέμα την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
τηλεδιασκέψεων και η συσχέτιση της συνολικής κλίμακας αξιολόγησης τηλεδιασκέψεων με 
την περιφερειακή ενότητα εργασίας, τη σχολική μονάδα, την τάξη διδασκαλίας και τον 
αριθμό συμμετοχών στις τηλεδιασκέψεις.  

Τα αποτελέσματα μαρτυρούν την αναγκαιότητα υποστήριξης και καθοδήγησης του 
εκπαιδευτικού έργου, και ταυτόχρονα τη χρησιμότητά της στην οργάνωση και εφαρμογή 
στην διδασκαλία τους. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός ψυχολόγος –ερευνητής 

 
Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να εξετάσει τη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με 

τη σχολική επίδοση των εφήβων μαθητών της Γ’ Λυκείου οι οποίοι συμμετείχαν στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, τη χρονιά (2021). 

Τα αποτελέσματα των ερευνών, υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής 
νοημοσύνης και σχολικής επίδοσης, έτσι σε μία επίπονη συγκυρία, όπως είναι αυτή των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων, το επίπεδο των συναισθηματικών δεξιοτήτων θα μπορούσε να 
επηρεάσει τη σχολική επίδοση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν - με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου - 1432 μαθητές 
και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, με μέση ηλικία τα  18,2 έτη, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει 
τη φοίτησή τους στο σχολείο και τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τη χρονιά 
(2021). Οι απόφοιτοι συμπλήρωσαν το αυτοαναφορικό εργαλείο μέτρησης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης Wong & Law EI scale  (Wong, C. S. &Law, K. S. 2002).  

Η επίδοσή των συμμετεχόντων υπολογίστηκε από το βαθμό του απολυτηρίου τους και τα 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

74 
 

εισαγωγικά μόρια από τις Πανελλαδικές.  
Τα ευρήματα αποκάλυψαν σημαντική στατιστική συσχέτιση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την επίδοση των συμμετεχόντων. Οι επιμέρους υποκλίμακες της 
συναισθηματικής νοημοσύνης είχαν σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολογία στο σχολείο. 
Επίσης, βρέθηκε ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερο σκορ από τα αγόρια σε σχέση με την 
κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων. Επίσης φάνηκε ότι τα παιδιά της επαρχίας 
εμφανίστηκαν καλύτεροι στη διαχείριση των συναισθημάτων τους. 

 
 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ευθυμίου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ87.02 PhD (c) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 
 
Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να σκιαγραφήσει τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή, 

καθώς οι αυξανόμενες προκλήσεις σε θέματα δημόσιας υγείας  τον καθιστούν ολοένα και 
πιο απαραίτητο. Για την πραγματοποίηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση (περιγραφική) ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συστηματικής ανασκόπησης.  

Η φύση της εργασίας του σχολικού νοσηλευτή είναι πολυσύνθετη με σημαντική επίδραση 
τόσο σε εκείνους που την εκτελούν όσο και στους αποδέκτες της. Χαρακτηρίζεται από ευθύνη 
και προσφορά προς το συνάνθρωπο, προϋποθέτει άρτια επιστημονική και εκπαιδευτική 
κατάρτιση καθώς και άμεση εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων.  

Η σχολική νοσηλευτική στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην 
αγωγή και την προαγωγή της υγείας και την περιβαλλοντική υγεία. Πιο συγκεκριμένα, 
αποτελεί έναν εξειδικευμένο κλάδο της κοινοτικής νοσηλευτικής που ασχολείται τόσο με την 
σωματική όσο και με την ψυχική υγεία του σχολικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την 
προαγωγή υγείας στην σχολική κοινότητα.  

Οι ευθύνες του σχολικού νοσηλευτή είναι αντίστοιχες με την κατηγορία ατόμων στην 
οποία προσφέρεται φροντίδα. Η θέση τού προσφέρει το πλεονέκτημα να διαχειρίζεται 
προβλήματα υγείας, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις χρόνιων 
παθήσεων ή σε επείγουσες καταστάσεις και να εκπαιδεύει παιδιά στην υιοθέτηση υγιεινής 
συμπεριφοράς και θετικών στάσεων συμβάλλοντας στην προαγωγή υγείας. Τα παιδιά 
μαθαίνουν ευκολότερα και καλύτερα, επειδή είναι εξοικειωμένα με την εκπαίδευση. Έτσι, 
μπορούν να διατηρήσουν θετικές συνήθειες υγείας σε όλη τους τη ζωή επηρεάζοντας το 
επίπεδο υγείας της κοινότητας στο χρόνο. 

Το σχολείο αναγνωρίζεται όχι μόνο ως  βασικό εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και ως 
περιουσιακό στοιχείο της κοινότητας στην οποία ανήκει και μπορεί να αποτελέσει κεντρικό 
συστατικό οικοδόμησης υγιών και ζωντανών κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, τα σχολεία και, κατ’ 
επέκταση, ο σχολικός νοσηλευτής λαμβάνουν στρατηγικές θέσεις συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως 
κόμβοι προαγωγής της υγείας και φορείς παροχής φροντίδας με βάση τον πληθυσμό.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 
Αρμάδα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 
Η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική επανάσταση, οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών- 

μεταναστευτικό, οι πολεμικές συρράξεις- προσφυγικό, η πανδημία, η κλιματική αλλαγή. 
Συντελούνται τεράστιες αλλαγές σε όλο τον κόσμο, στους τομείς της τεχνολογίας, της 
έρευνας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος κ.ά. , οι οποίες 
εγείρουν θέματα, όπως της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development), της κοινωνικής 
συνοχής (social cohesion), της κοινωνικής ένταξης ( social inclusion), των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου,( Human Rights)  της αλληλεγγύης (solidarity),του εθελοντισμού,( volunteering), 
της προσαρμοστικότητας ( adaptability), της ενδυνάμωσης, (empowerment), της εγγύτητας 
(proximity), της συνέργιας (synergy), τα οποία απασχολούν την Κοινωνική Οικονομία (Social 
Economy).Τι είναι όμως η Κοινωνική Οικονομία και πώς βοηθά?  Για ποιους λόγους είναι 
σημαντική για την Ελλάδα, την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο? Πώς συνδέεται η κοινωνική 
οικονομία με την εκπαίδευση, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα με την 
εκπαίδευση των προσφύγων – μεταναστών?  Ποιός ο ρόλος της «συνέργιας» και του 
εθελοντισμού? Θα είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την 
βιβλιογραφική έρευνα, σε αυτή την εργασία.  

Στο θέμα μου, σκοπός μου είναι να επιχειρήσω να δείξω την σύνδεση Κοινωνικής 
Οικονομίας και Εκπαίδευσης, βασιζόμενη στο παραπάνω θεωρητικό μου πλαίσιο, 
σκεπτόμενη ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, όσον αφορά στην κοινωνία και στην 
κοινωνική οικονομία, μιας και είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των 17 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με την κοινωνική 
οικονομία. Η εκπαίδευση όπως και ο εθελοντισμός, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μία βιώσιμη 
και δίκαιη μετάβαση σε μία νέα κοινωνία. Η μέθοδος που θα ακολουθήσω είναι κυρίως η 
βιβλιογραφική –θεωρητική έρευνα. Συμπερασματικά, γίνεται φανερό, ότι μέσα σ’ αυτό το 
διεθνές και παράλληλα ανταγωνιστικό πλαίσιο, είναι αναγκασμένη και η χώρα μας να 
αποφασίσει για το οικονομικό, πολιτιστικό και εθνικό μέλλον της, ώστε να συνδυάζεται τόσο 
η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όσο και η διατήρηση της κοινωνικής ταυτότητας. 

 
 

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΘΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΜΕΞΙΚΟ 

 
Hernández Camacho Jocelyn Betzabé, Καθηγήτρια, YMCA University 

 
Όσον αφορά την διαπολιτισμική επικοινωνία, ο συνδυασμός της γλώσσας και του 

πολιτισμού είναι μια δύσκολη διαδικασία. Με αυτή την έρευνα θέλουμε να καταλάβουμε τις 
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αντιλήψεις που έχουν οι μεξικάνοι μαθητές για Ελλάδα, για τους Έλληνες και για την Νέα 
Ελληνική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, ψάχνουμε να βρούμε τις καλύτερες δραστηριότητες 
εντός και εκτός του μαθήματος, ώστε να μπορέσει να φέρει πιο κοντά ο δάσκαλος τους 
μαθητές του στα πολιτισμικά στοιχεία της Ελλάδας. Τίθονται ερωτήματα όπως: Πόση 
επιρροή έχουν τα διδάγματα που έχουν αποκτηθεί στο σχολείο στην απόφαση των μαθητών 
να μάθουν νεοελληνικά; Πώς άλλαξε η εικόνα της Ελλάδας σε όσους τελικά ταξίδεψαν στη 
χώρα; Πώς διαφέρει η εικόνα αυτών που έχουν και δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα; Τέλικά, 
ποιες δραστηριότητες ή στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην τάξη και εκτός αυτής 
για να φέρνουμε τους μαθητές μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην καθημερινή 
πραγματικότητα της σημερινής Ελλάδας; Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που έχουν 
αποκτηθεί, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν το αρχαίο ή τουριστικό μέρος 
της Ελλάδας και όχι το σύγχρονο, καθώς για τους περισσότερους Μεξικανούς η ιδεολογική 
ανακατασκευή της Ελλάδας ως χώρας στα όρια του μύθου, οφείλεται στην εικόνα της 
“Αρχαίας Ελλάδας”, η οποία έχει συντηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μέσης εκπαίδευσης. 

Α01. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

Τζίγκου Αθηνά, Γεωγράφος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. 
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Μάιπας Σωτήριος, Φυσικός, Ειδικός Περιβαλλοντικής Υγείας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ. Διδάσκων, Επιστημονικός Συνεργάτης & Επιβλέπων ΜΔΕ στο ΠΜΣ «Περιβάλλον 

και Υγεία. Διαχείριση Περιβ. Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  
 
Η κρίση υγείας των τελευταίων δύο ετών αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πόσο εύκολα 

μπορεί να δημιουργηθεί πόλωση στην κοινή γνώμη σχετικά με ένα θέμα υγείας. Παράγοντες, 
όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και το επίπεδο ενημέρωσης, καθορίζουν την άποψη που 
μπορεί να σχηματίσει κάποιος, για διάφορα επιστημονικά ζητήματα με έντονο κοινωνικό 
ενδιαφέρον, όπως είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας ή για διαχρονικά επιστημονικά 
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπισή της, αλλά και το αμφιλεγόμενο 
ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, το οποίο απασχολεί την παρούσα 
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εισήγηση. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι οργανισμοί των οποίων το 
γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με μη φυσικό τρόπο, με στόχο το τελικό προϊόν να 
αποκτήσει νέες ιδιότητες που, για παράδειγμα, μπορεί να το καθιστούν πιο ανθεκτικό σε 
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν μιλάμε για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, 
αναφερόμαστε κυρίως σε προϊόντα από γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία 
κυκλοφορούν ευρέως στην παγκόσμια αγορά, με σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, 
όπως ορίζουν οι εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις. Παρά τα επιβεβαιωμένα οφέλη των ΓΤΟ, 
όπως η αύξηση της παραγωγής και η αντιμετώπιση των εντόμων, υπάρχουν μεγάλες 
ανησυχίες ως προς την τοξικότητά τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και για τις 
επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, όπου ενδέχεται να προκαλούν επιμόλυνση σε 
οργανισμούς που ήδη υπάρχουν στα φυσικά οικοσυστήματα, διαταράσσοντας τη φυσική 
βιοπικοιλότητα. Ένα αμφιλεγόμενο επιστημονικό ζήτημα τέτοιου επιπέδου απασχολεί τόσο 
την επιστημονική κοινότητα, όσο και τον πολιτικό κόσμο και το κοινό, αποτελώντας 
διαχρονικό πεδίο αντιπαραθέσεων. Η παρούσα εισήγηση θα βασιστεί σε μία συστηματική 
ανασκόπηση της επιστημονικής αρθρογραφίας των τελευταίων δέκα ετών και θα 
προσπαθήσει να μελετήσει τους καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση άποψης για 
το εν λόγω ζήτημα. Βασικός στόχος της εισήγησης είναι να μελετήσει το εάν και κατά πόσο 
το επίπεδο της εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της 
στάσης των πολιτών απέναντι στους ΓΤΟ. 

 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ 
 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Οι διαφορές των Ρομά σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες και γενικότερα σε σχέση με 

τους πολίτες που ανήκουν στη χώρα που κατοικοεδρεύουν, είναι πάρα πολλές όσον αφορά 
τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Τα κίνητρα και ο σκοπός για κάθε ηλικιακή 
ομάδα, μεταξύ των δύο αυτών πληθυσμών, είναι εντελώς διαφορετικά κάτι το οποίο 
δημιουργεί προβλήματα όταν η κοινωνία προσπαθεί να ενεργήσει περικλείοντας αυτές τις 
δύο οντότητες. Αναφορικά με την εκπαίδευση, η οποία δομείται με τρόπο που επιδιώκει να 
είναι αποτελεσματική με όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές, ανεξάρτητα από καταγωγή 
και φυλετική ομάδα, τα κρούσματα της διαρροής των μαθητών Ρομά είναι πολλά και έχουν 
εύλογα δημιουργήσει ερωτηματικά σχετικά τόσο με τη θέση που πρέπει να πάρει το 
σύγχρονο σχολείο και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, όσο και με τα κίνητρα των Ρομά 
πληθυσμών και την προσέγγιση που έχουν αυτοί απέναντι στο θεσμό της εκπαίδευσης. Πέρα 
όμως από την κοινωνική - οικονομική συνιστώσα, το πρόβλημα με τη διαρροή των Ρομά 
μαθητών έχει ένα πιο άμεσο και πρακτικό ενδιαφέρον, αναφορικά με τις επιλογές που 
μπορεί να πάρει η κυβέρνηση της χώρας σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική. Η διερεύνηση 
του θέματος μπορεί να δώσει ευρήματα που να αιτιολογούν τη διαρροή των Ρομά μαθητών, 
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δίνοντας τροφή σε σκέψεις και θεωρίες που θα απενεργοποιούν τους ίδιους και θα ρίχνουν 
το βάρος της ευθύνης σε στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αντίληψη ότι οι Ρομά 
πολίτες αποτελούν σχεδόν ξένο σώμα της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας μπορεί να έχει τη 
ρίζα της στην Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, ή τουλάχιστον αυτή να ανταποκρίνεται 
λιγότερο από όσο θα έπρεπε στην εξισορρόπηση και αναστροφή της παρούσας κατάστασης. 
Αντίθετα, οι Ρομά είναι ισότιμοι πολίτες της χώρας και πρέπει να υπάρχει μέριμνα από την 
πλευρά του κράτους για να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την γενικότερη 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή στην μετέπειτα ζωή τους. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
Τζώτζου Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών 

 
Η παρούσα μελέτη διερευνά εάν και σε ποιο βαθμό η στοχοθεσία της θεσμικά 

παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις 
και επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων του σύγχρονου δημόσιου σχολείου 
λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο καθώς επίσης την ανάγκη 
ανάπτυξης από τους εκπαιδευτικούς σύγχρονων δεξιοτήτων και ικανοτήτων δίνοντας 
έμφαση στη διαλεκτική σχέση σχολείου-κοινωνίας. Για την εν λόγω διερεύνηση, επιχειρείται 
μία σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τα 
αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας μέσω online ερωτηματολογίου με συμμετοχή 312 
εκπαιδευτικών ΠΕ70 της δημόσιας δημοτικής εκπαίδευσης. Βάσει της στατιστικής 
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω SPSS, ένα σημαντικό ποσοστό του 
δείγματος που υπερβαίνει το 35% δηλώνει ότι η στοχοθεσία της ενδοϋπηρεσιακής 
επιμόρφωσης ‘λίγο-καθόλου’ ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιμορφωτικές τους ανάγκες 
(38,8%) και συνδέεται με τα πραγματικά ζητήματα και προβλήματα του σύγχρονου δημόσιου 
σχολείου (36,2%). Όσον αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων/ικανοτήτων, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τη 
ψηφιακή δεξιότητα (40,1%) και την κριτική-στοχαστική ικανότητα (34,9%) ωστόσο ένα υψηλό 
ποσοστό του δείγματος (45,2%) θεωρεί ότι γενικότερα δεν εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους μέσα στο 
παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον του 21ου αιώνα. Ομοίως ένα υψηλό ποσοστό 
των υποκειμένων της έρευνας ( > 44%) θεωρεί ότι η παρεχόμενη επιμόρφωση στοχεύει ‘λίγο-
καθόλου’ στην επίλυση προβλημάτων της σχολικής τάξης με επίκεντρο τη σχολική μονάδα 
και στην ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης σχολείου-κοινωνίας στο ευρύτερο διεθνοποιημένο 
κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο. Το 39,7% των ερωτώμενων εκφράζει χαμηλό βαθμό 
ικανοποίησης ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος (97,4%) 
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εκφράζει έντονα την ανάγκη αναθεώρησης της στοχοθεσίας της ενδοϋπηρεσιακής 
επιμόρφωσης με γνώμονα τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα προτείνοντας τη 
συστηματική διερεύνηση και ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών. 

 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Κατσαμά Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κατσιάνη Όλγα, Κοινωνική Λειτουργός  

 
Η  παρούσα μελέτη εστιάζει στη Βιωματική μάθηση και την σημασία της στην εκπαίδευση. 

Η βιωματική μάθηση αφορά μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης 
των συμμετεχόντων, σε κοινωνικά προβλήματα και σε θέματα ανθρώπινων σχέσεων, μέσα 
από την πρόκληση συναισθημάτων, την διατύπωση σκέψεων και της διαδικασίας του 
αναστοχασμού.  

Η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, η οποία στηρίζεται στην ομαδικότητα, τη 
δημιουργικότητα, την ατομική πρωτοβουλία και την έκφραση μέσω της τέχνης και του 
παιχνιδιού, μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δυσκολιών, με στόχο 
στην ουσιαστική κοινωνική, συναισθηματική, και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και των 
νέων.  

Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι δυνατότητες και τα οφέλη της βιωματικής 
μάθησης στην διαζώσης εκπαίδευση, αλλά και οι προκλήσεις και οι δυσκολίες της εφαρμογής 
της βιωματικής μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως εφαρμόστηκε την περίοδο 
του εγκλεισμού, από τις συγγραφείς της παρούσας μελέτης, σε φοιτητές και φοιτήτριες  του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ. 

 
 

ΔΙΑΛΕΚΤΟΦΩΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Κωνσταντίνου Κώστας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Είναι κοινός τόπος ότι οι διαλεκτόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα 

και προκαταλήψεις στο σχολείο -που συνοδεύονται από αρνητικές εκτιμήσεις- με 
αποτέλεσμα να μειονεκτούν στη γενικότερη κοινωνική τους κατάταξη, ώστε να επηρεάζεται 
τόσο η απόδοσή τους, όσο και οι προσδοκίες που έχει η εκπαιδευτική κοινότητα από αυτούς. 
Το συζητώ, µε σημείο εκκίνησης τη σύγχρονη κυπριακή διάλεκτο και µε αναφορές στο 
κρητικό ιδίωμα, υπό το πρίσμα του «πώς μπορεί να βοηθήσει κανείς». Το θέμα ερευνάται 
εμπειρικά μέσω ενός ερωτηματολογίου ερωτήσεων κοινωνιογλωσσικής υφής που δόθηκε σε 
Κύπριους μαθητές Μέσης Παιδείας. Τα δεδομένα αναλύονται με βάση το φύλο, την ηλικία, 
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τη γεωγραφική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και τη σχολική 
επίδοση. Στη συνέχεια καταφεύγω σε θεωρητική ερμηνεία, σύμφωνα με τα γενικότερα 
πορίσματα της επιστήμης. Το συμπέρασμα είναι ότι στο σχολείο κατά την εκμάθηση της 
κοινής γλώσσας δημιουργούνται, λόγω της υποχρεωτικής επαφής μεταξύ του συστήματος 
της διαλέκτου και του προς εκμάθηση νέου, ποικίλα θέματα. Η κοινωνική αξιολόγηση και 
διάσταση των διαλεκτόφωνων είναι αιτία για να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αναγκασμένοι 
να εκμάθουν την κοινή γλώσσα, οδηγούνται σε γλωσσική σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση έχει 
ως σκοπό την, έστω πρόσκαιρη, αλλαγή του γλωσσικού τους συστήματος, το οποίο πρέπει 
να προσαρμόσει τους ήδη εκμαθημένους κανόνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι γονείς ως 
γνώστες του σχετικού προβλήματος προσπαθούν να «εξοπλίσουν» τα παιδιά τους (πριν από 
τη σχολική ζωή) µε γλωσσική κοινωνική προίκα, ακριβώς για να μειωθούν οι αναμενόμενες 
δυσκολίες που υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίσουν στην τάξη. Τα μειονεκτήματα των 
διαλεκτόφωνων δεν περιορίζονται προϊούσης της ηλικίας. Η σαφώς αρνητική εκτίμηση της 
διαλέκτου στο σχολικό χώρο δημιουργεί προσκόμματα στην επιτυχή εκπαίδευση των 
διαλεκτόφωνων. Αν παραβλέψει κανείς τη ρομαντική διάθεση του κόσμου, ίσως αυτός να 
είναι ο πραγματικός λόγος που, ενώ σχεδόν όλοι θλίβονται για την «εξαφάνιση» των 
διαλέκτων, κανείς ίσως δεν λυπάται που δεν μιλά διάλεκτο. 

 
 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
Καπερνέκα Παναγιώτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας 

Ν. Αιγαίου και Κρήτης 
 
Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε διαρκείς ανταγωνιστικές 

συνθήκες. H ανάγκη για καλή επίδοση του μαθητή γίνεται διαρκώς πιο επιτακτική. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία του σχολείου με την 
οικογένεια.                                          Η εργασία αυτή αναφέρεται αρχικά στο αποτελεσματικό 
σχολείο όπου η συμμετοχή των γονέων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες. Η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας κατά την εφαρμογή της  εκπαιδευτικής πολιτικής  του σχολείου, με σκοπό την 
καλύτερη επίδοση του παιδιού. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα οφέλη της γονεϊκής 
εμπλοκής στους μαθητές ,στις επιδόσεις τους και στη σχολική διαρροή. Επισημαίνονται 
επίσης τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς και για τους ίδιους τους γονείς. 

Με αφετηρία τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις και με τη συνεργασία της 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου, και 
του Επιστημονικού Προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ιπποκράτης» στην Κω και «Δίοδος» στη Ρόδο, δημιουργήσαμε ένα 
εξ αποστάσεως πρόγραμμα, προσαρμοσμένο σε συνθήκες πανδημίας COVID-19.Το 
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Πρόγραμμα περιλάμβανε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων ,με τους γονείς μαθητών από 
Επαγγελματικά Λύκεια της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.    

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συναντήσεις αυτές βοήθησαν τους γονείς στο να 
επεξεργαστούν συναισθήματα και σκέψεις για τα παιδιά τους, στη διαχείριση της 
καθημερινότητάς  τους, αλλά και στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων σε σχέση με τα 
παιδιά/εφήβους.  

Συμπερασματικά, οι γονείς ήρθαν πιο κοντά στο σχολείο, κι έγινε κατανοητό ότι όσο πιο 
εκτενής είναι η γονεϊκή εμπλοκή, τόσο υψηλότερη είναι η επίδοση των μαθητών. Τέλος, το 
Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση καλής πρακτικής για όλους  τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυσης της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. 

 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 
 
Από τη δεκαετία του 1970-1980, άρχισε να εκδηλώνεται στον ελλαδικό χώρο μια σταδιακή 

μεταστροφή της εκκλησιαστικής ποιμαντικής δράσης στον τομέα της νεότητας. Κύριο 
χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης είναι η διάδοση, στο πλαίσιο της Ενορίας ή της ευρύτερης 
Μητρόπολης, μιας νέας δομής ποιμαντικής υποστήριξης της νεότητας, η οποία είναι 
συνήθως γνωστή ως «Κέντρο Νεότητας». Η εικοσαετία που ακολούθησε (1980-2000) μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως περίοδος ακμής της νέας δομής, με την ίδρυση και τη λειτουργία 
δεκάδων νεανικών πολυχώρων ανά την Ελλάδα, καθώς επίσης λόγω της μεγάλης αποδοχής 
της από τους κοινωνικούς θεσμούς, τους πολίτες και τους νέους όλων των ηλικιών, σε πολλές 
περιπτώσεις ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους ένταξη. Τα Κέντρα Νεότητας αξιοποίησαν 
την εμπειρία από το παραδοσιακό κατηχητικό σχολείο και τις νεανικές κατασκηνώσεις. 
Ταυτόχρονα, διαφοροποιούνται από αυτές τις δομές, καθότι περιλαμβάνουν χώρους 
καθημερινής υποδοχής παιδιών και νέων και εντάσσουν στο πρόγραμμά τους ένα εξαιρετικά 
πλούσιο πρόγραμμα μορφωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην περίπτωση του Κέντρου Νεότητας της Ενορίας 
Αγίου Τίτου Ηρακλείου. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αρχειακής έρευνας, 
διερευνώνται τα βαθύτερα αίτια τα οποία οδήγησαν στην εμφάνιση και στην πρόοδο του 
θεσμού, η τυπολογία και η μεθοδολογία των δραστηριοτήτων του, καθώς επίσης το εύρος 
της ανταπόκρισης των συμμετεχόντων μελών και επισκεπτών στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
λειτουργίας του. Από τη διερεύνησή μας διαπιστώνεται ότι η εμφάνιση και η ακμή του 
θεσμού των Κέντρων Νεότητας οφείλεται σε ευρύτερα κοινωνικά αίτια. Οι ποικίλες 
δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα λειτουργίας τους υπερβαίνουν τις 
διαστάσεις και τη στόχευση του παραδοσιακού κατηχητικού σχολείου, αξιοποιούν 
σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ανταποκρίνονται σε επίκαιρες νεανικές 
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αναζητήσεις. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης και εμπλουτισμού 
της δράσης τους, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στον τομέα της 
ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης των σημερινών νέων. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα, εκπαιδευτικός, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, PhD 

Σκιαθίτη Αικατερίνα, Φιλόλογος, MEd Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  
 
Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στα εγχειρίδια Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Η εισήγηση αυτή, που εντάσσεται στην ειδικότερη θεματική «Αλληλεπιδράσεις κοινωνίας 

και εκπαίδευσης», παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα εγχειρίδια 
Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι διάφορες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

Η πολυδιάστατη και δυναμική σχέση κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής είναι 
ρυθμιστική των κατευθύνσεων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και αντανακλάται 
σε μεγάλο βαθμό εκτός των άλλων και στα κείμενα που ανθολογούνται στα σχολικά βιβλία 
Λογοτεχνίας. Άλλωστε, οι κοινωνικές ευαλωτότητες και ο τρόπος που αυτές αντιμετωπίζονται 
από την εκάστοτε εκπαιδευτική, αλλά και την όλη πολιτική, σπάνια απουσιάζουν από τις 
θεματικές περιοχές που εμπνέουν το συγγραφικό λογοτεχνικό έργο, καθώς οι συγγραφείς 
βρίσκονται σχεδόν πάντα, σε αλληλεπίδραση με την εποχή τους. 

Με τα δεδομένα αυτά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση: 
Α. Θα ανιχνευθούν και θα προσδιοριστούν διάφορες κοινωνικές ομάδες που 

παρουσιάζονται στα ανθολογημένα λογοτεχνικά κείμενα σε κατάσταση ευαλωτότητας, π.χ. 
ξενιτεμένοι, πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά κ.ά. 

Β. Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα ποιητικών ή πεζών έργων από τα εγχειρίδια 
Λογοτεχνίας που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στις παραπάνω κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

Γ. Θα αναλυθεί η διάσταση και η ποιότητα των προβλημάτων που κάθε μία από τις ομάδες 
αυτές, κατά περίσταση, αντιμετωπίζει. 

Δ. Και τέλος, θα ομαδοποιηθούν τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω 
διερεύνηση, θα συσχετιστούν με τις κοινωνικοϊστορικές συνθήκες της εποχής τους, τον τρόπο 
που αντιμετωπίστηκαν και τη διαφοροποίησή τους στον χωροχρόνο, ώστε να αποτυπωθεί 
και ο όποιος ρόλος τους στην εκπαίδευση και στη συγκρότηση της προσωπικότητας των 
μαθητών και των μαθητριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΔΙΑ. ΕΞΙΣΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ; 

 
Κεχαγιά Πέρσα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 
Το ένδυμα τέθηκε στο στόχαστρο της έρευνας μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, αφού πιο 

πριν η φθαρτή και υλική του υπόσταση το έκανε να φαντάζει ευτελές σε σχέση με τα 
πνευματικά ζητήματα, τα οποία μονοπωλούσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι σχετικά 
πρόσφατες αυτές έρευνες ανέδειξαν το ρόλο του ενδύματος ως μέσου μετάδοσης κοινωνικής 
πληροφορίας και ως είδους κοινωνικής διάκρισης. Τα τελευταία χρόνια  υποστηρίχτηκε, 
ακόμα, ότι αποτελεί, επιπλέον, γλώσσα επικοινωνίας και ότι μέσω αυτού προωθούνται 
ταξινομικά σχήματα και πολιτισμικές κατηγοριοποιήσεις. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσει την προσοχή της στη σχολική ποδιά, ένδυμα το οποίο 
αποτέλεσε για δεκαετίες σύμβολο και τμήμα της ταυτότητας του μαθητικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα. Θα εξετάσει κατά πόσο αυτή αποτέλεσε σύμβολο κοινωνικού και οικονομικού 
διαχωρισμού ή αντίθετα αν απέκρυπτε τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, με την 
επιβολή ενός ομοιόμορφου τρόπου ένδυσης για όλους τους μαθητές. Η συζήτηση αυτή 
φούντωσε με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σχολικής ποδιάς για τα κορίτσια το 
1982, για τα αγόρια είχε ήδη καταργηθεί η σχετική υποχρέωση,  και παραμένει επίκαιρη ως 
τις μέρες μας, τροφοδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορετικές πολιτικές και 
ιδεολογικές αφετηρίες όσων συμμετέχουν στον διάλογο αυτό. 

Παραδόξως, πρόκειται για θέμα το οποίο δεν έχει απασχολήσει την επιστημονική 
κοινότητα μέχρι τις μέρες μας, η προσέγγισή του, επομένως, δεν μπορεί να στηριχτεί στη 
βιβλιογραφική έρευνα, παρά μόνο σε σχέση με τις γενικότερες λειτουργίες του ενδύματος, 
και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου, λοιπόν, να εξετάσουμε το ζήτημα των 
οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών της σχολικής ποδιάς προκρίθηκε ο τρόπος των 
συνεντεύξεων με ανθρώπους οι οποίοι τη βίωσαν είτε ως μαθητές, είτε ως δημιουργοί των 
ενδυμάτων αυτών. 

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

 
Καβούκης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός, MSW, MEd, cPhD, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας 
Πανταζής Απόστολος, Κοινωνικός Λειτουργός, BSc, MSW, MSc, cPhD  

Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
 
Στις μέρες μας παιδιά, έφηβοι και νέοι, ζούν σε συνθήκες που αφορούν το κοινωνικό, 

οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό επίπεδο οι οποίες πολλές φορές εμποδίζουν την 
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εκπαιδευτική τους διαδικασία και επηρεάζουν αρνητικά τις σχολικές τους επιδόσεις. Στις 
σύνθετες διεργασίες που αφορούν στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών της ζωής 
καθώς και της επίδοσής τους στο σχολικό περιβάλλον, συμμετέχουν ενεργά οι σχολικοί 
κοινωνικοί λειτουργοί, η παρουσία των οποίων  θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την 
προώθηση των αξιών και στόχων των σχολείων παρέχοντας ένα πλαίσιο για διδασκαλία, 
μάθηση, συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων μιας σχολικής μονάδας. 
Παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, για την 
επίλυση και την αποφυγή υποτροπής των προβλημάτων που αναφύονται στο σχολείο, στην 
οικογένεια, στη σχολική κοινότητα, και σχετίζονται με την ομαλή προσαρμογή και 
κοινωνικοποίηση, την τακτική φοίτηση και την γενικότερη επίδοση των μαθητών και 
μαθητριών. Οι σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί μέσω της συμβουλευτικής Κοινωνικής 
Εργασίας βοηθούν και υποστηρίζουν τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλα τα παραπάνω επίπεδα μέσω των παρεμβάσεών τους στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα ανασκόπησης της σχετικής 
βιβλιογραφίας. 

 
 

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ 

 
Βαρσαμά Μαρία, Διδακτωρ - Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

Νοταρίδου Θένα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και 
Δραστηριοτήτων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου  

 
Στη σύγχρονη εποχή, με τον διαρκώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής και την ανάγκη για 

εργασία και των δύο γονέων, τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών μοιράζονται ανάμεσα στην 
οικογένεια και τις προσχολικές δομές. Ο ρόλος της οικογένειας επαναπροσδιορίζεται και η 
κοινωνία αναδιαμορφώνεται. Έντονος είναι ο προβληματισμός που εγείρεται σχετικά με την 
εξέλιξη των βρεφών μακριά από την οικογενειακή θαλπωρή και τα ερωτήματα που 
προκύπτουν αφορούν στον αντίκτυπο που έχει η πρώιμη φοίτηση στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς στην μετέπειτα πορεία των παιδιών. Η διασφάλιση μίας επιτυχημένης μετάβασης 
από την οικογένεια στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, από τον Βρεφονηπιακό στον Παιδικό Σταθμό 
και στο Νηπιαγωγείο σηματοδοτούν το κάθετο και οριζόντιο πέρασμα στη ζωή ενός παιδιού. 
Οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί μέσα από το έργο τους δρουν υποστηρικτικά. Έρευνες  
δείχνουν ότι η παρακολούθηση υψηλής ποιότητας προσχολικής αγωγής σχετίζεται με θετικές 
επιπτώσεις στα μετέπειτα στάδια της ζωής των παιδιών. Η παρούσα εργασία είναι 
αποτέλεσμα πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Ξεκίνησε με τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση άλλων επιστημονικών εργασιών συναφούς αντικειμένου ώστε να συλλεχθούν 
πληροφορίες για το υπό μελέτη θέμα. Εν συνεχεία συλλέχθηκαν απόψεις εκπαιδευτικών 
προσχολικής αγωγής, μέσω  κλειστού τύπου  ερωτηματολογίου, κλίμακας Likert, αναφορικά 
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με την διαφοροποίηση των παιδιών που έχουν φοιτήσει σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό σε 
σχέση με τους συμμαθητές τους που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Στόχος  ήταν 
να εξεταστούν πιθανές διαφορές των δύο μαθητικών ομάδων ως προς τις κοινωνικές και 
γνωστικές τους ικανότητες, καθώς και ως προς την ικανότητα προσαρμογής στους κανόνες 
της τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εξελικτική πορεία των παιδιών αυτών έναντι των 
συμμαθητών τους που φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο, είναι σημαντική. 

 
 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Τίγκας Ιωάννης, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας 
Λαζαρίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας  

 
Η «συμμετοχή» αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας δημοκρατικής κοινωνίας 

εμπλέκονται πραγματικά στην πολιτική διαδικασία. Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
παίξουν οι κοινότητες στην επεξεργασία νέων ιδεών και στη χάραξη εστιασμένων, τοπικών 
και υπερτοπικών πολιτικών. Ειδικότερα για τον χώρο της εκπαίδευσης, στον οποίο 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον αυτής της μελέτης, η «συμμετοχή» αναφέρεται σε 
συνεργασίες που μπορούν να αναπτύσσονται κεντρικά, στην κλίμακα του εκπαιδευτικού 
συστήματος, περιφερειακά και εστιασμένα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και υποδηλώνει 
τις δυνατότητες συνεργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού και εξωτερικής κοινότητας. 
Αποτελεί συνεπώς μια εκδοχή εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διοίκησης με τη συμμετοχή 
των κοινωνιών σε επιμέρους λειτουργίες της. Η εργασία αυτή βασίζεται σε δεδομένα που 
απέφερε η κριτική επισκόπηση σχετικών κειμένων της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 
και αποβλέπει αφενός στην κωδικοποίηση των πιθανών εταίρων της προαναφερόμενης 
συνεργασίας και αφετέρου στην καταγραφή των εναλλακτικών μορφών συμμετοχής σε 
διαδικασίες προβληματισμού, ανάδειξης ζητημάτων, επεξεργασίας πολιτικών και ανάληψης 
δράσης. 

 
 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η 
ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
Μαρκάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, MAEd., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης 

Πικράκης Γεώργιος, Διοικητής Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου  
 
Η εισήγηση έχει ως στόχο την ανάδειξη της σοβαρότητας του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, εντός της περιόδου της πανδημίας του ιού COVID-19, εστιάζοντας 
στις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία 2 έτη στην Ελλάδα (έτη αναφοράς: 
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2019-2021) και πιο συγκεκριμένα, στο νησί της Κρήτης. Μέσα από αρχειακό υλικό που 
διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία που αφορά καταγγελίες για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, 
πραγματοποιείται μία συγκριτική μελέτη εξετάζοντας το φαινόμενο αυτό προ πανδημίας, 
αλλά και κατά την διάρκεια αυτής, βάση αυτών των στοιχείων. Επίσης, παρουσιάζονται οι 
αιτίες της εμφάνισης του εν λόγω φαινομένου, οι πιθανές εξηγήσεις για την έξαρσή του, 
καθώς και προτάσεις αλλά και δράσεις από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες 
προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης του φαινομένου. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ 
 

Κοτρόγιαννος Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Η σύγχρονη εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τρείς άξονες: Την μαρκά περίοδο 

κοινωνικό-οικονομικής κρίσης, την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις μαζικές 
μετακινήσεις πληθυσμών από υπονάπτυκτες χώρες προς τις ανεπτυγμένες για μια καλύτερη 
ζωή. Τα φαινόμενα αυτά διόγκωσαν την ήδη υπάρχουσα κοινωνική ευπάθεια οδηγώντας σε 
μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό.  Έτσι, το φαινόμενο της 
κοινωνικής ευπάθειας έχει αναδειχθεί σε ένα μείζον ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας 
απειλώντας την κοινωνική συνοχή. Σε αυτήν την ραγδαία αλλαγή που συντελέιται στην 
κοινωνία του 21ου αιώνα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και η 
εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα σε μια εποχή που η εκπαίδευση δεν έχει τον χαρακτήρα της 
ανθρωπιστικής παιδείας, αλλά της εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας, κρίνεται 
αναγκαία η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά 
δυτικά κράτη προχώρησαν σε δίαφορες πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση 
αντισταθμιστικών μέτρων προκειμένου να παράσχουν στο σύλονο των ατόμων ίσες 
ευκαιρίες για να εξαλείψουν το αρχικό τους έλλειμμα. Σε συνάρτηση με τον παραπάνω 
προβληματισμό που αναπτύξαμε, θεωρούμε επίσης ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση των κοινωνικών αξιών, την 
κοινωνική γνώση, την πολιτική συνείδηση και την κριτική σκέψη. Η πρόκληση λοιπόν που 
τίθεται έγκειται στην αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης 
για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης αλλά και για την προώθηση της 
δημοκρατίας, με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 
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Α02. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
Παπαχρήστου Ευαγγελή, Νηπιαγωγός, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
Η παρούσα εργασία αφορά στον καταναλωτισμό της παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα της 

οικονομικής κρίσης και πλαισιώνεται από τις αρχές της απελευθερωτικής αγωγής, σύμφωνα 
με την οποία η εκπαίδευση είναι πολιτική και τα μέλη της κοινότητας έχουν την δυνατότητα 
αλλαγής μέσω της κριτικής συνείδησης.  

Με βάση την μαρξιστική θεωρία, η ανάπτυξη του καπιταλισμού διαμορφώνει ένα 
κοινωνικό σύστημα όπου η κατανάλωση αποτελεί μια καθημερινή καπιταλιστική διαδικασία 
που παράγει και αναπαράγει το καταναλωτικό υποκείμενο. Κατ επέκταση, η σύγχρονη 
παιδική ηλικία ενσωματώνεται σε έναν κόσμο εμπορικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς τα 
παιδιά είναι καταναλωτές από τη γέννησή τους μέσω των οικογενειακών δαπανών.  

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και διεξήχθη πανελλαδικά, σε 320 γονείς μαθητών 
νηπιαγωγείων της χώρας, με διαστρωμάτωση ανά εισοδηματική κατηγορία. Τα 
αποτελέσματα αυτής καταδεικνύουν  την ανάγκη και την επιθυμία των γονιών να 
αναπτυχθούν τεχνικές αντίστασης των παιδιών στον καταναλωτισμό. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, οι διαφημίσεις πλήττουν όχι μόνο το παιδί (τόσο σωματικά όσο και ψυχικά) 
αλλά και τους γονείς και την οικογένεια συνολικά. Επιπλέον, είναι προφανής η αδυναμία των 
γονιών να αντιμετωπίσουν την λαίλαπα του marketing ελλείψει επιβολής σχετικών νομικών 
περιορισμών και κυρώσεων. Ταυτόχρονα η επιβολή του καταναλωτισμού δημιουργεί  δύο 
παράλληλους κόσμους στην παιδική ηλικία, αποκλείοντας και ταπεινώνοντας όσους δεν 
υπακούν. 

Το ενδιαφέρον μας αφορά στην ευκαιρία αντίστασης που μας δίνει το γνωστικό 
αντικείμενο του διαφημιστικού γραμματισμού, παρακλάδι της εκπαίδευσης στα Μ.Μ.Ε., ως 
μέσο ενδυνάμωσης του ατόμου αλλά και ως μια ευκαιρία αναδιαμόρφωσης της κοινωνίας 
μας σε μια πιο δίκαιη πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε 
συνδυασμό με την υφιστάμενη βιβλιογραφία του διαφημιστικού γραμματισμού, κρίνονται 
ελπιδοφόρα για την  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, την ενδυνάμωση των 
γονέων, τον μετασχηματισμού της κοινωνίας και την ενίσχυση της Δημοκρατίας προς όφελος 
της μιας δικαιότερης  παιδικής ηλικίας 
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ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Κωνσταντογιάννη Σμαράγδα, Νηπιαγωγός ΠΕ60 

 
Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σκοπός της 
είναι η διερεύνηση του ρόλου του ηγέτη της σχολικής μονάδας στα Νηπιαγωγεία της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση στη διαχείριση της κρίσης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της 
αλλαγής στον τρόπο διδασκαλίας, από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάδειξη του τρόπου διαχείρισης από την 
ηγεσία στην αντιμετώπιση της κρίσης εν μέσω αλλαγής.  Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές 
των Νηπιαγωγείων το ρόλος τους σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσης και με ποιους τρόπους 
προσπάθησαν οι διευθυντές να διαχειριστούν την κρίση που προέκυψε από την αλλαγή 
εξαιτίας της πανδημίας.  

Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχτηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και 
συγκεκριμένα η συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 12 συμμετέχοντες (6 διευθυντές 
και 6 νηπιαγωγοί). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι οι διευθυντές σε 
περιόδους κρίσης οι ενέργειες που επιλέγουν να πράξουν εξαρτώνται από τον χαρακτήρα 
τους και από τις σχέσεις που έχουν με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους. Οι 
συνεργατικές ομάδες επιτρέπουν πιο εύκολα συμμετοχικούς τρόπους διαχείρισης από τον 
ηγέτη. Τα συμπεράσματα της έρευνας, παρόλο που δεν είναι γενικεύσιμα, συμβάλουν στην 
κατανόηση του τρόπου διαχείρισης των ηγετών των σχολικών μονάδων σε περιόδους κρίσης, 
καθώς και στην κατανόηση των αναγκών που προκύπτουν μέσα σε μια τέτοια συνθήκη. 
Επίσης, ενδέχεται να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον, ώστε να 
βοηθήσουν στην βελτίωση της διαχείρισης παρόμοιων καταστάσεων από τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Η ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ΠΕΚΕΣ 

Πελοποννήσου  
 
Το Φεβρουάριο του 2021 στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, 

που αφορά στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Επιπρόσθετα, τον Αύγουστο του 2021 τέθηκε σε ισχύ ο 
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νόμος 4823, ο οποίος περιλαμβάνει άρθρα για την «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι έρχονται ως 
απάντηση στις νέες συνθήκες και τους όρους που έχουν διαμορφωθεί στο κοινωνικό πλαίσιο 
λειτουργίας του σχολείου. Οι νέες μορφές δια-κυβέρνησης (governance) και παιδαγωγικού 
ελέγχου που αποκρυσταλλώνονται στο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν συνέχεια των πολιτικών 
εκσυγχρονισμού που προωθούνται τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Η εισήγησή μας αφορά σε μια 
πιλοτική έρευνα, που έχει ως στόχο να μελετήσει το είδος των αλλαγών που προκύπτουν από 
τη συγκεκριμένη θεσμοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων 
και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου και της σχολικής 
κοινότητας. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις διαδικασίες που περιγράφονται στο 
θεσμικό πλαίσιο  και στην ανταπόκριση των μελών της σχολικής κοινότητας ως προς αυτές 
τις διαδικασίες. Η έρευνά μας είναι ποιοτική και συνδυάζει την ανάλυση λόγου των κειμένων  
πολιτικής και την ανάλυση ημί-δομημένων συνεντεύξεων που πήραμε από Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού   (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου. Τα 
αποτελέσματα, που θα παρουσιάσουμε, αναδεικνύουν το «άνοιγμα» του πεδίου της 
Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσα από συλλογικές- 
συμμετοχικές διαδικασίες αλλά και σε νέες μορφές αξιολόγησης της Εκπαίδευσης. 

 
 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, Ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη σπουδών και έρευνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ 

 
Διανύοντας τον 21ο αιώνα, μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης διευρύνεται και γίνεται ολοένα και περισσότερο 
απαιτητικός. Οι καταιγιστικές αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, η 
όλο και αυξανόμενη ανάγκη ανταπόκρισης στην ψηφιακή εποχή καθώς και η υγειονομική και 
περιβαλλοντική κρίση, απαιτούν πέραν από τις τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες και άλλες 
οριζόντιες, ομαδοσυνεργατικές και συναισθηματικές δεξιότητες που καθίστανται αναγκαίες 
και απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται για να ηγούνται και 
να ενεργούν ως φορείς αλλαγής εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Βασιζόμενοι στις 
ανάγκες των μαθητών οφείλουν να χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα μεθόδων, εργαλείων και 
προσεγγίσεων. Η εκπαίδευση βασίζεται πλέον σε ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες που 
κρίνονται απαραίτητες για την  υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης, όπως το θετικό 
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περιβάλλον στη σχολική αίθουσα, η συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους και η 
σύμπραξη με ενδιαφερόμενους φορείς, εντός και εκτός του σχολείου. 

Η παρούσα εισήγηση θα κάνει μία προσπάθεια να προσεγγίσει ορισμένες από τις νέες 
αυτές δεξιότητες που είναι καλό να αναβαθμίσουν, αναπροσαρμόσουν και βελτιώσουν οι 
εκπαιδευτικοί, ώστε να επιτελούν το έργο τους με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Τα 
ερωτήματα που τίθενται συνοψίζονται στα: 

 Ποιες δεξιότητες και ικανότητες κρίνονται απαραίτητες για ένα εκπαιδευτικό και 
ποιες προϋποθέσεις τις καθορίζουν ως αναγκαίες; 

 Πως οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και  
 Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές συμβάλουν στην απόκτηση, αναπροσανατολισμό και 

βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών; 
Μέσα από την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 

υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των ποικιλόμορφων 
ομάδων των μαθητών τους, να ενημερώνονται και να καταρτίζονται σε τομείς που άπτονται  
του έργου τους, και να υιοθετούν μια κουλτούρα δια βίου μάθησης και επανεκπαίδευσης, 
δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και  υποστηρίζοντας την πρόοδο προς την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων. 

 
 

ΑΓΟΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
 

Νικήτα Δήμητρα Παυλίνα, Λέκτορας 
 
Μια σειρά κοινωνικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες του κόσμου από 

τη δεκαετία του 1980 και μετά με νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό οδήγησαν σταδιακά σε 
μια διαδικασία αγοραιοποίησης (marketisation) της δημόσιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
μια διαδικασία πολυεπίπεδη και αρκετά περίπλοκη, η οποία αφορά σε διάφορους τομείς του 
εκπαιδευτικού χώρου και σε διάφορες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κοντά στα 
παραπάνω, η πανδηνία του Covid-19 επέφερε σωρεία αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστήματα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η αλλαγή των μέσων και 
μεθόδων διδασκαλίας. Οι εν λόγω αλλαγές ενέτειναν τα φαινόμενα αγοραιοποίσης 
(marketisation) ή/και ιδιωτικοποίησης (privatisation) της εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας 
εισήγησης σε ένα πρώτο επίπεδο είναι να σκιαγραφήσει τους τρόπους με τους οποίους 
προωθείται η αγοραιοποίηση της εκπαίδευσης αντλώντας δεδομένα από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο στόχος είναι να οριστούν βασικές προβληματικές και 
θεματικές προκειμένου να εξεταστούν οι εν λόγω πρακτικές και οι επιπτώσεις τους εντός του 
παγκοσμιοποιημένου εκπαιδευτικού πεδίου. 
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ΤΟ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
(ΠΡΟΘΕΣΥ), ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ Σ’ ΕΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Λιασίδου Αγγελική, Εκπαιδευτικός-Υπoψήφια Διδάκτωρ 
Φτιάκα Ελένη, Καθηγήτρια  

 
Η παροχή ποιοτικής και δίκαιης εκπαίδευσης προς όλα τα παιδιά και η διαχείριση 

προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελούν δύο διαχρονικές προκλήσεις για κάθε 
εκπαιδευτικό. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση μιας μελέτης 
περίπτωσης δημοτικού σχολείου, το οποίο εφάρμοσε το πολυεπίπεδο σχολικό σύστημα 
Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ), ως ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης 
συμπεριφοράς, το οποίο δίνει έμφαση στην πρόληψη των συμπεριφορών και αφορά όλα τα 
παιδιά.  Το σύστημα ΠροΘεΣυ (ή αλλιώς SWPBIS) είναι ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο πλαίσιο 
που βασίζεται στην πρόληψη και στήριξη της συμπεριφοράς. Η αποτελεσματικότητα αυτού 
του θετικού, προληπτικού συστήματος είναι ευρέως τεκμηριωμένο σε σχολεία της Αμερικής 
και της Ευρώπης. Ωστόσο, περιορισμένα είναι τα ερευνητικά δεδομένα για την εφαρμογή 
του στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η παρούσα 
ποιοτική έρευνα διερεύνησε σε βάθος τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πώς η 
εφαρμογή του συστήματος ΠροΘεΣυ (πρωτογενής πρόληψη) ενισχύει την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη στη διαχείριση τάξης καθώς και σε πρακτικές συμπερίληψης. Για την παρούσα 
έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα από εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν το σύστημα εδώ και 
τέσσερα χρόνια στη σχολική τους μονάδα. Αξιοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις, 
ομάδες εστίασης, παρατήρηση καθώς και δεδομένα που αφορούν στην ποιότητα της 
εφαρμογής στη σχολική μονάδα. Τα κύρια αποτελέσματα τόνισαν πως το πλαίσιο ΠροΘεΣυ 
είναι μια ολιστική προσέγγιση που παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης της μαθητικής 
συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, τα ευρήματα ανέδειξαν τον θετικό 
αντίκτυπο του ΠροΘεΣυ στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση της τάξης. Η 
εφαρμογή φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν 
προληπτικές και θετικές στρατηγικές που υποστηρίζουν όλους τους μαθητές στις κοινωνικές 
και μαθησιακές τους ανάγκες. Τέλος, θα συζητούν οι προκλήσεις και οι προτάσεις για τα 
επόμενα βήματα της εφαρμογής του συστήματος ΠροθεΣυ στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
Κύπρου. 
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ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: 
ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΘΕΣΥ) 
 

Κουρέα Λευκή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Λιασίδου Αγγελική, Εκπαιδευτικός-Υπoψήφια Διδάκτωρ  

Φτιάκα Ελένη, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Οι σχολικές πρακτικές διαχείρισης συμπεριφοράς μαθητών, που παρουσιάζουν χρόνιες 

κοινωνικές δυσκολίες, επικεντρώνονται στην καταστολή και πυρόσβεση της παραβατικής 
συμπεριφοράς μέσω της παρουσίας εμπειρογνωμόνων εκτός σχολικής μονάδας (π.χ., 
σχολικός ψυχολόγος, ειδικός σε θέματα παραβατικότητας, κ.πλ). Η εφαρμοσμένη έρευνα 
γύρω από την Επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς μας έχει τονίσει πως οι μαθητές με 
χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς -για να μπορέσουν να φτάσουν στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους τόσο κοινωνικό-συναισθηματικά όσο και μαθησιακά- χρειάζονται 
στοχευμένες  και ολιστικές παρεμβάσεις εντός της σχολικής μονάδας. Η στήριξη προς τους 
μαθητές με χρόνια κοινωνικά ελλείμματα χρειάζεται να πλαισιωθεί από ένα πολυεπίπεδο 
σύστημα, το οποίο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή κοινών αξιών και 
θετικών συμπεριφορών από εκπαιδευτικούς, μαθητές και οικογένειες. Σε ένα τέτοιο 
υποστηρικτικό πλαίσιο, οι μαθητές με χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς μπορούν να 
στηριχτούν.  Στόχος της παρουσίασης είναι η περιγραφή και η ανάλυση μιας στοχευμένης 
παρέμβασης κάτω από το πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης του πολυεπίπεδου 
συστήματος ΠροΘεΣυ. Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της στρατηγικής 
«Ελέγχω και Αποχωρώ» (Check in-Check out) που στόχο έχει να αναπτύξει τον αυτοέλεγχο σε 
παιδιά που παρουσιάζουν ήπιες χρόνιες δυσκολίες συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα μέσω της 
πιο πάνω στρατηγικής το παιδί λαμβάνει καθημερινή καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς 
της τάξης του καθώς και ένα μέντορα εκπαιδευτικό. Στην όλη διαδικασία έχει ενεργό εμπλοκή 
και η οικογένεια του παιδιού. Στην παρουσίαση δίνονται αναλυτικά τα βήματα, η διαδικασία 
και αποτελέσματα της εφαρμογής της στρατηγικής. Τέλος θα συζητηθούν οι  παράγοντες που 
συμβάλουν στην ομαλή εφαρμογή και επιτυχία της παρέμβασης. 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

93 
 

Α03. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Βέρδης Αθανάσιος, Επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ 

Αρτίκης Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  
Μαντάς Νίκος, Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μια συγκριτική προσέγγιση της έννοιας του δημόσιου 

επιλεκτικού σχολείου σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, με σκοπό να 
διερευνήσει κοινές συνισταμένες και καταβολές της διαχωριστικής εκπαίδευσης διεθνώς. Για 
την Ελλάδα θα συζητήσουμε την ιστορική διαδρομή των διαφόρων τύπων προτύπων 
σχολείων από τη δεκαετία του 1930, την αμφισβήτησή τους κατά τη δεκαετία του 1980 αλλά 
και την σχετικά πρόσφατη αναβίωσή τους από την παρούσα κυβέρνηση. Για την Αγγλία θα 
ασχοληθούμε με τα grammar schools από τον ιδρυτικό τους νόμο το 1944, την πολιτική των 
σοσιαλδημοκρατών και των συντηρητικών μέχρι και τις μέρες μας. Σχετική με την 
εκπαιδευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας είναι και η αντίστοιχη πολιτική για τα δημόσια 
επιλεκτικά σχολεία στη Νέα Ζηλανδία, από την οποία επίσης θα αντλήσουμε χρήσιμα 
στοιχεία. Τέλος, θα μελετήσουμε τις πολιτικές και της κοινωνιολογικές θεωρήσεις των 
γερμανικών gymnasiums και θα μιλήσουμε για τον ρόλο των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ως 
προς τα σχολεία αυτά. Κοινά στοιχεία ως προς την στήριξη των σχολείων αυτών σε διάφορες 
χώρες του κόσμου αποτελούν σύγχρονες αλλά και παλαιότερες θεωρίες περί «αριστείας», 
«ευφυίας» «γονιδίων» με αποκλεισμό κοινωνιολογικών θεωριών περί ανισοτήτων στις 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στο στυλ γονεϊκότητας, στη γλώσσα. Στατιστικά στοιχεία και 
έρευνες από πολλές χώρες αναδεικνύουν ότι ο διαχωρισμός όχι μόνο δεν συνεισφέρει στην 
«αριστεία» των μαθητών και μαθητριών των δημόσιων επιλεκτικών σχολείων αλλά θέτει σε 
κίνδυνο την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους. Παρόλα αυτά, τα επιλεκτικά 
σχολεία δημιουργούν ένα habitus αισιοδοξίας και υπερηφάνειας ανάμεσα στους 
αποφοίτους. 

 
 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Υποψήφιος διδάκτορας 
 
Ο ανοιχτός χαρακτήρας της πληροφορίας αποτελεί χαρακτηριστικό των δημοκρατικών 

κοινωνιών. Ωστόσο, αυτή η ανοικτότητα στην πληροφόρηση μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο είτε, 
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ακούσια, μέσω της παραπληροφόρησης.  Η παραπληροφόρηση αποτελεί μια εξελισσόμενη 
απειλή για το ανοικτό και δημοκρατικό χαρακτήρα των κοινωνιών καθώς συντελεί και στην 
παραβίαση θεμελιωδών αξιών τους, όπως η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης ενώ 
ελλοχεύει και κινδύνους για ζητήματα όπως οι εκλογικές διαδικασίες, η δημόσια υγεία, κ.ά. 

Οι νέες τεχνολογίες κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν τη διάχυση 
της παραπληροφόρησης, καθώς καθίστανται ισχυροί χώροι ανταλλαγής απόψεων, 
ευνοώντας τις εκστρατείες παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι και η 
προτεραιοποίηση των πληροφοριών, η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι 
αυτοματοποιημένοι ψεύτικοι χρήστες (bots) αυξάνουν τεχνητά τη διάχυση της 
παραπληροφόρησης σε μαζική κλίμακα. Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
(2021-2027) περιγράφει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση του 
ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

Για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) έχει συμπεριλάβει και την 
ενδυνάμωση των χρηστών όσον αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, στην κατανόηση και 
στην επισήμανση της παραπληροφόρησης.  

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτελεί αρχικά η παρουσίαση του 
φαινομένου της παραπληροφόρησης και των προεκτάσεών του και η αντιμετώπισή του σε 
ενωσιακό επίπεδο. Στη συνέχεια, παρατίθενται δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενδυναμωθούν οι μαθητές ώστε να 
αναπτύξουν εκείνους τους διανοητικούς και προσωπικούς πόρους όσον αφορά στην 
ασφάλεια στο διαδίκτυο, στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 
στην ενήλικη ζωή τους. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ 

 
Κανακάκη Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια που 

εξετάζονται από την κάθε κυβέρνηση. Λόγω των ραγδαίων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οι εκπαιδευτικές πολιτικές δε μπορούν να μένουν ανεπηρέαστες οπότε και βρίσκονται σε μία 
κατάσταση συνεχούς αναπροσαρμογής (Hogberg, 2019). Έτσι και στην χώρα μας οι 
εκπαιδευτικές πολιτικές αναδιαμορφώνονται, με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να τις 
εφαρμόσουν. Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να ερευνήσει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας σχετικά με διάφορες 
εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη στην χώρα μας αλλά και σε σχέση με κάποιες 
πολιτικές που είναι πιθανό να εφαρμοστούν κάποια στιγμή. Επίσης εξετάζεται η εξοικείωση 
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των εκπαιδευτικών με την κάθε πολιτική και η διάθεσή τους για αλλαγή σε σχέση με αυτές. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τις υπό 
εξέταση εκπαιδευτικές πολιτικές, βλέπουν θετικά εκείνες που ήδη υφίστανται, όμως θα 
επιθυμούσαν να δουν κάποιες αλλαγές στην εφαρμογή τους και δεν θα επιθυμούσαν την 
εισαγωγή νέων πολιτικών. Εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές: ολοήμερο σχολείο, 
τμήματα ένταξης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση, χρηματική αμοιβή και αύξηση 
ωραρίου. Η έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα είναι πάντα επίκαιρη και απαραίτητη, αφού 
ακόμα και τη στιγμή της συγγραφής της εργασίας διενεργούνται αλλαγές στις εκπαιδευτικές 
πολιτικές αλλάζοντας το σκηνικό της εκπαίδευσης και επηρεάζοντας την κοινωνία στο 
σύνολό της. Αφού προηγήθηκε μελέτη της βιβλιογραφίας και εντοπισμός παρόμοιων 
ερευνών δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται 
διαδικτυακά.Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια των μεθόδων της 
περιγραφικής στατιστικής, ενώ ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. 

 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Μακρή Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΠΕΚΕ Πανεπιστημίου 

Πατρών 
Σταμέλος Γεώργιος, Καθηγητής ΤΕΠΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών  

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένα δυναμικό πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται ακόμα και 

σε τομείς όπου δεν είναι αρχικά αρμοδιότητάς της. Για παράδειγμα, στον χώρο της 
εκπαίδευσης, η Διαδικασία της Bologna (1999), έθεσε τα θεμέλια της δημιουργίας τoυ 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Μέσα από μια διαδικασία «εκχύλισης», 
γνωστή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προετοιμάζεται, με βάση το πρότυπο του ΕΧΑΕ, ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης (ΕΧΕ) για τον οποίο έχει οριστεί ως έτος γέννησης το 2025. 
Βασικοί πυλώνες αυτού του κοινού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης φαίνεται να είναι η 
φοιτητοκεντρική μάθηση και τα προγράμματα σπουδών στη βάση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα περιστρέφονται γύρω από τις οκτώ 
βασικές ικανότητες και την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, ως μηχανισμός στήριξης 
προτάσσεται η ανάγκη της ψηφιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτημα συζήτησης 
είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, ποιο θα έπρεπε να είναι το προφίλ 
του εκπαιδευτικού και τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει; Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
εθνικών κρατών αυτή η συζήτηση διεξάγεται. Διαφορετικά προφίλ έχουν συνταχθεί, 
προταχθεί και εφαρμόζονται. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που όχι 
μόνο δεν έχει φτιάξει αντίστοιχο προφίλ εκπαιδευτικού, αλλά ούτε το διαπραγματεύεται. Σ’ 
αυτήν την πρόκληση θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί η παρούσα ανακοίνωση, 
διερευνώντας το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού μέσα από τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
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αποτελέσματα των ΠΤΔΕ της Ελλάδας. Η διερεύνηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο 
της ανάλυσης περιεχομένου στα Προγράμματα και τους Οδηγούς Σπουδών των ΠΤΔΕ της 
Ελλάδας. 

 
 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Σίσκου Γιολάντα, Εδιπ, ΑΠΘ 
 
Ο όρος «philanthrocapitalism» χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία τα τελευταία 

χρόνια. Οι επιπτώσεις της μάλιστα στο πεδίο της εκπαίδευσης τίθενται ολοένα και συχνότερα 
στο επίκεντρο διαφόρων ερευνών. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα αναδύονται σχετικά με το 
ρόλο των ευρωπαϊκών φορέων σε συνδυασμό με την αξίωση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να 
αναλάβουν ρόλο σημαντικού εταίρου στη χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών. 

Πως οι πρόσφατες κατευθύνσεις της Ε.Ε. μπορούν να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων, τα 
εκπαιδευτικά θέματα; Είναι μια ανάγκη η οποία αναδύθηκε από την πανδημία ή προϋπήρχε;  

Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα επιχειρεί μια εισαγωγή στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον, προσπαθώντας να κωδικοποιήσει την πορεία και τους στόχους της 
φιλανθρωπικής δραστηριότητας στην Ε.Ε, στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς, ως μέλη της, 
συστρατευόμαστε άμεσα με τις αποφάσεις της, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής 
«ευρωπαϊκής ταυτότητας». 

 
 

ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Βρέττη Ανθούλα, ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής 

 
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την χάραξη ενός κοινού 
ευρωπαϊκού χάρτη στην εκπαίδευση με στόχο την «Κοινωνία της γνώσης». Τέτοιες πολιτικές 
εντοπίζονται στη Διαδικασία της Μπολόνια και της Λισαβόνα όπου εστιάζουν σε μεγάλο 
βαθμό στη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εργασία με στόχο την αύξηση της 
απασχολησιμότητας των πτυχιούχων. Με το ξέσπασμα της πανδημίας όμως η ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική ανεστάλη σε μεγάλο βαθμό (π.χ. Πρόγραμμα Erasmus) και το 
επίκεντρο στράφηκε στην υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grek & 
Landri, 2001).  Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να εξετάσει 
τον ρόλο των πανεπιστημίων, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
γραμμές αλλά και το πολιτικό, κοινωνικό και υγειονομικό συγκείμενο που πλέον καθορίζει 
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τις ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές πολιτικές. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις 
εκφάνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και τον βαθμό συμβολής τους στην αλλαγή και 
ενίσχυση του ρόλου του πανεπιστημίου και σε ποιο βαθμό αυτές οι πολιτικές υιοθετούνται 
σε εθνικό πλαίσιο. Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα αντλήσαμε υλικό 
από ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά κείμενα (Συμβάσεις, Νόμοι), από τις εκθέσεις 
αξιολόγησης ελληνικών πανεπιστημίων και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μια από τις 
παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη είναι η πανδημία και κατά πόσο η νέα αυτή συνθήκη 
συνέβαλε στην επιτάχυνση της ψηφιακής εκπαίδευσης αλλά και σε ποιο βαθμό αυτή η 
παράμετρος θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή agenda μελλοντικά και κατ' επέκταση τις 
επιμέρους εθνικές στρατηγικές στην εκπαίδευση. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και 

διεθνών σχέσεων 
 
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση της νεολαίας 

κατέχει σημαντική θέση στις προτεραιότητές της για το μέλλον. Στόχος είναι η δημιουργία 
κοινωνιών που θα αποτελούνται από πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και παράλληλα 
η δόμηση οικονομιών που θα βασίζονται στη γνώση και την εξειδίκευση.  

Η συγκεκριμένη ανάλυση περιγράφει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε αυτή τη κατεύθυνση και τονίζει τα πεδία στα οποία δίνεται η μεγαλύτερη 
βαρύτητα. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη, στην ποιοτική μεταβολή της 
απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της οικονομίας, στην δημιουργία ολοκληρωμένων και 
ενεργών πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην 
εκπαίδευση και στην πρόσβαση σε αυτή, στην έρευνα και την καινοτομία και στον 
αθλητισμό.  

Η έρευνα αυτή, περιγράφει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία αλλά 
και τα εργαλεία με τα οποία αυτή φιλοδοξεί να τους πετύχει. Παράλληλα, αναδεικνύει τη 
σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως τα Erasmus, για τη διασύνδεση των νέων 
πολιτών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής γνώσεων και 
εμπειριών. Η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, η ισότητα πρόσβασης σε αυτή και η 
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελούν επίσης βασικά σημεία στην 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία.  

Βασισμένη στα επίσημα στατιστικά και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 
στόχους της για τη νεολαία και με εργαλεία ανάλυσης τα αποτελέσματα προηγούμενων 
δράσεων της Ε.Ε, όπως την «Ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα της νεολαίας 2010-
2018» η παρούσα ανάλυση εξηγεί την μεθοδολογία δράσης της Ε.Ε, τονίζει τις προοπτικές 
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και τις ευκαιρίες για τους νέους μέσα από τις δράσεις αυτές και απαντά στις ανησυχίες των 
Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών αναφορικά με το αν και σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δρα για την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητάς τους αλλά και με ποιους τρόπους 
υλοποιούνται οι εκάστοτε δράσεις της. 

 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ψυχογιού Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

 
Είναι ευρέως γνωστό πως η εκπαίδευση, κατά τη σημερινή εποχή, μέσα από τους θεσμούς 

και τη λειτουργία της, καλείται να μεριμνήσει για τον εξοπλισμό του μαθητικού πληθυσμού 
με γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για επιτυχημένο μέλλον σε ένα αβέβαιο και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων 
φαίνονται στάσιμες στο πέρασμα του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα πολλοί εκπαιδευτικοί 
αδυνατούν να εφαρμόσουν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, πρακτικές και μέσα τα οποία 
απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων του 21ου αιώνα. Η παρούσα 
εργασία θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση και ανάλυση της ιδέας «Το σχολείο ως 
οργανισμός και κοινότητα μάθησης». Όλο και περισσότερες μελέτες και εκπαιδευτικές 
πολιτικές, ανά τον κόσμο, εστιάζουν σε νέες μορφές οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, 
αξιολόγησης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που έχουν ως 
βάση το ίδιο το σχολείο (school based). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της «αλλαγής του 
εκπαιδευτικού παραδείγματος», η μετατροπή των σχολικών μονάδων σε μανθάνοντες 
οργανισμούς και επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, αποτελεί ένα διακριτό και 
συγκροτημένο εναλλακτικό παράδειγμα με σκοπό την ενσωμάτωση καινοτομιών στην 
εσωτερική τους οργάνωση, τη βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων και την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, βασική επιδίωξη αποτελεί η 
βελτίωση της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Η παρούσα εργασία 
έχει ως στόχο, μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, να εντοπίσει και να αναδείξει τα στοιχεία 
που συντελούν στη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ως μανθάνων οργανισμός και 
επαγγελματική κοινότητα μάθησης, καθώς και να υπογραμμίσει τη συμβολή της στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 
και διαχρονικό ζητούμενο. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης/Διευθύνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - 

ΥΠΠΑΝ Κύπρος 
 
Στην εισήγηση μου θα γίνει παρουσίαση των Γενικών Αρχών του Σχεδίου Ανθεκτικότητας 

και Ανάκαμψης (Σ.Α.Α) (Recovery and Resilience Facility) της Ευρωπαικής 'Ενωσης που 
ισχύουν για όλα τα Κράτη Μέλη. 

Στην συνέχεια θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός του Σ.Α.Α. της Κύπρου για την 
Ανώτερη Εκπαίδευση και αναφορά στα προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να ικανοποιήσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία για εκταμίευση των πόρων απο τα Ευρωπαικά Ταμεία 

 
 

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Περυσινάκη Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 
Στην εισήγηση παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η πιο προηγμένη μορφή 

υπερεθνικής διακυβέρνησης που επηρεάζει ολοένα και εντονότερα το εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι των κρατών-μελών της με συγκεκριμένους τρόπους μέσα από συγκλίνουσα 
στοχοθεσία. Αναφέρονται σχετικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα  με τα 
οποία αποδεικνύεται η παραπάνω παραδοχή. Από την άλλη πλευρά η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επισημαίνει τις αποκλίσεις των χωρών ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων καθώς οι διαφορές των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι γεγονός. Τέλος 
ανιχνεύεται η προοπτική της ομογενοποίησης των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Παρ' 
όλες τις διαφορές η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει μέσα από την 
καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας κι όχι μόνο μέσα από την κυριαρχία 
των εργαλειακών σκοπών της εκπαίδευσης. 

 
 

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 
Χουρδάκης Μαρίνος, Δρ Πολιτικής Επιστήμης 

 
Αναντίρρητα, ζούμε σε μία μεταβατική περίοδο, κατά την οποία οι ανάγκες του παρόντος 

έρχονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του μέλλοντος, συνθέτοντας μία νέα 
πραγματικότητα. Το «νέο» διεθνοποιημένο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
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αλλεπάλληλες κρίσεις (οικονομική, ανθρωπιστική, υγειονομική) και συνεχείς οικονομικές και 
κοινωνικές μεταβολές, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και ως προς τη διαδικασία 
διαμόρφωσης πολιτικής. Η μετατόπιση σχεδιασμού πολιτικής και λήψης αποφάσεων από το 
εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο είναι πλέον γεγονός και αυτό αποτελεί από μόνο του πεδίο 
επιστημονικής έρευνας.  

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αποτυπώσει αυτή τη μετάβαση στον τομέα των 
πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση, εξετάζοντας παράλληλα τόσο το ρόλο του κράτους, 
το οποίο βρίσκεται σε συνεχή «πίεση», όσο και των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στην εκπαίδευση. Κεντρικό σημείο αποτελεί η υπερεθνική πρωτοβουλία της Διαδικασίας της 
Μπολόνια (ΔτΜ) για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). 
Στόχος είναι μέσα από τη ΔτΜ να αποτυπωθεί η αποδυνάμωση του ρόλου του κράτους, το 
οποίο έχει πάψει να θεωρείται αποκλειστικός δρων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 
πολιτικής και παράλληλα να αναδειχθεί η ενίσχυση του ρόλου των διεθνών οργανισμών στο 
υπερεθνικό μοντέλο διακυβέρνησης. 

Α04. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΑΜΦΙΡΡΟΠΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Τζώτζης Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

 
Η εργασία θα επιχειρήσει μια προσέγγιση του κειμένου «Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 

1940» του Γεώργιου Θεοτοκά. Αποτελεί την εγγραφή στο προσωπικό του ημερολόγιο και 
διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Γυμνασίου. Η 
ανάλυση θα κινηθεί στις θεματικές της Ιδεολογίας, του Εθνικισμού, της Εκπαίδευσης και της 
Διανόησης, μέσα από τους στόχους του μαθήματος, του ίδιου του κειμένου, όσο και της 
κοινωνικής θέση του συγγραφέα. Ο Εθνικισμός υπήρξε το «προσκλητήριο» των μαζών στην 
Ιστορία. Το προσκλητήριο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει δια του ξίφους, ούτε με κάποιο 
νομοθετικό διάταγμα. Η οργανωμένη παιδεία ανέλαβε αυτό το ρόλο [Τερζάκης, 2020]. Ο 
σχολικός μηχανισμός, ως Ιδεολογικός Μηχανισμός του Κράτους, αντικατέστησε αυτόν της 
Εκκλησίας [Αλτουσέρ, 1983]. «Όπως οι ενορίες και οι ιερείς συγκροτούσαν και 
αναπαρήγαγαν το ποίμνιο, έτσι και τα σχολεία και οι δάσκαλοι αξιοποιήθηκαν για να 
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συγκροτήσουν και να αναπαράγουν το έθνος» [Αθανασιάδης, 2014:315]. Στην κοινωνία της 
νεωτερικότητας η αξία του μονοπωλίου της βίας από την πλευρά του Κράτους, μπορεί να 
συγκριθεί με το μονοπώλιο της Εκπαίδευσης [Gellner, 1992]. Η επίσημη ιδεολογία του 
εθνικού κράτους διαχέεται μέσα από την Εθνική Εκπαίδευση, με τη συστηματική 
παρακολούθηση από τις κυρίαρχες ελίτ, και την εγχάραξη της εθνικής συνείδησης [Λέκκας, 
2011]. Ο ρόλος της διανόησης σε αυτή τη διαδικασία ήταν κεντρικός. Όχι απλά από την 
ιδιαίτερη σχέση της, ως κοινωνικού στρώματος, με τη γνώση αλλά και με τον κοινωνικό 
καταμερισμό και τη διάσπαση της εργασίας σε χειρονακτική και πνευματική. «Υπάρχουν 
άφθονα στοιχεία που καταδεικνύουν τον πρωταρχικό ρόλο που έπαιξαν οι διανοούμενοι, 
τόσο με το να παράγουν τον πολιτισμικό εθνικισμό όσο και με το να παράσχουν την ιδεολογία 
–αν όχι και τους πρώτους ηγέτες– του πολιτικού εθνικισμού. [Smith, 2000:139]. Η εργασία 
αξιοποιεί πορίσματα της ψυχανάλυσης και της φιλοσοφικής στάσης της Φαινομενολογίας, 
καθώς δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ιδιαίτερος αυτοαναφορικός χαρακτήρας του κειμένου. 

 
 

Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ LEVI-STRAUSS ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 
Σιφακάκης Εμμανουήλ Λουκάς, Προπτυχιακός φοιτητής 

 
Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί, μέσα από μια θεωρητική ανάλυση, η μελέτη του 

προβλήματος της ανθρώπινης πράξης που διαφοροποιείται κατά γεωγραφικούς τόπους με 
έρεισμα τις σκέψεις του Claude Levi-Strauss. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε για ποια αίτια οι 
άνθρωποι που συνιστούν τις κοινωνίες δεν πράττουν με τον ίδιο τρόπο, και σε ποιοι βαθμό 
αυτά μπορούν να αποδοθούν στις δομές. Θα αναφερθούμε στις έννοιες της «φυλής» (race), 
του «πολιτισμού» (civilization) και της «κουλτούρας» (culture) όσον αφορά στις θέσεις που 
καταγράφονται στο έργο του Levi-Strauss (1952) με τίτλο «Race and History». Πιο 
συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να υπογραμμίσουμε τη "διαφωρά" (différance), η οποία 
εντοπίζεται στους παραπάνω όρους, αφενός στην ευρεία ανθρωπολογία και αφετέρου στην 
ανθρωπολογία με βάση τον Levi-Strauss. Παράλληλα, θα γίνει σύγκριση του προηγούμενου 
έργου με τις ρατσιστικές αντιλήψεις, με τις ιδεολογίες και με την ψευδο-επιστήμη του 
ρατσισμού ευρέως, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Gobineau και από τον Conrad. 
Προκειμένου να επισημανθεί η σαθρότητα των παραπάνω, θα προβούμε σε μια οντολογική 
και επιστημολογική θεώρηση της ανθρώπινης πράξης, όπως αυτή σηματοδοτείται από την 
ανάπτυξη και την πρόοδο στο επίπεδο της κουλτούρας και του πολιτισμού. Επιπλέον, θα 
διασαφηνιστεί η αξία των δομών και των περιστάσεων-συγκυριών ως παραμέτρων που 
επηρεάζουν υπό το πρίσμα της αιωνιότητας την διαμόρφωση της κουλτούρας και του 
πολιτισμού και κατ’ επέκταση το γίγνεσθαι της ανθρώπινης πράξης. Επομένως από τα 
παραπάνω, θα είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε, ότι ψυχολογικά φαινόμενα δεν 
απορρέουν λογικά από βιολογικά συμβάντα, αλλά από τις κατά τόπους συγκυρίες που 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

102 
 

επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους, καθώς και τους διαφοροποιημένους τρόπους πράξης των 
ανθρώπων. Η εισήγηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

 
 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός ψυχολόγος –ερευνητής 
 
Στην εργασία διερευνήθηκε η σχέση της συναισθηματικής εκφραστικότητας και της 

συναισθηματικής κατανόησης από τη Θεωρία του Νου, σε σχέση με την τυπολογία στην 
οικογένεια σε δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι, η συναισθηματική εκφραστικότητα 
ανάλογα με την τυπολογία της οικογένειας επιδρά στην συναισθηματική ικανότητα των 
παιδιών. Η θετική συναισθηματική έκφραση των γονέων, διαφορετικών μορφών οικογένειας 
σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική κατανόηση των παιδιών.  

Για να αξιολογηθεί ο βαθμός της συναισθηματικής εκφραστικότητας σε διαφορετικά 
οικογενειακά πλαίσια και η σχέση με την συναισθηματική κατανόηση του παιδιού σε 
συνάρτιση με την ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου στα παιδιά, χρησιμοποιήθηκαν σε δειγμα 
596 ατόμων: α. Ερωτηματολόγιο για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα 
στην Οικογένεια (SEFQ), β. Εργαλείο για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion 
Comprehension), γ. Το εργαλείο αξιολόγησης της θεωρίας του Νου (Happe, 1994) 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι γονείς απο όποιο οικογενειακό πλαίσιο εκφράζονται 
πιο συχνά με θετικά συναισθήματα τόσο τα παιδιά τείνουν να κατανοούν περισσότερο τα 
συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων. Επίσης προέκυψε θετική συσχέτιση ανάμεσα 
στην συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων και την Θεωρία του Νου των παιδιών. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 

Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Ζουρελίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02  
 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη και την συντήρηση του ιδεολογικού περιβλήματος 
του εθνικού κράτους, με τον τρόπο που αυτό υφίσταται στον ελληνικό χώρο. Για τον σκοπό 
αυτόν, θα χρησιμοποιήσουμε επιλεγμένα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα αναλυθούν με τη 
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βοήθεια της ποιοτικής μεθόδου, σε συνδυασμό με δεδομένα προηγούμενων 
βιβλιογραφικών ερευνών. Θα παραθέσουμε πρώτα ορισμένα βασικά ιστορικά στοιχεία της 
ανάπτυξης του συστήματος του εθνικού κράτους στον κόσμο και την μορφή που αυτό έλαβε 
στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα εξετάσουμε ορισμένες βασικές συνιστώσες της έννοιας της 
ιδεολογίας και θα αναφερθούμε στην σχέση της με την ανάπτυξη της ταυτότητας και του 
συστήματος του έθνους-κράτους. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τις λειτουργίες και την 
σημασία της εκπαίδευσης γενικότερα και την συμβολή της στην δημιουργία μίας κοινής 
ιδεολογίας και ταυτότητας ειδικότερα. Έπειτα, θα παραθέσουμε επιλεγμένα στοιχεία από 
σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα εκτιμήσουμε 
την συμβολή των συγγραμμάτων αυτών στην πιθανότητα δημιουργίας και διατήρησης μίας 
κοινής ιδεολογικής ταυτότητας που συντάσσεται στο μοντέλο του εθνικού κράτους και θα 
αναπτύξουμε έτσι τα συμπεράσματα μας. Αναμένουμε ότι η εργασία αυτή θα 
συστηματοποιήσει μέρος των προηγούμενων ερευνών επί του θέματος, προσφέροντας 
παράλληλα νέα εμπειρικά δεδομένα. 

 
 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης ζητήματα και 

ερευνητικά πορίσματα που αφορούν στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας. Η 
σημασία που αποδίδεται στα τελευταία από το εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους και ο 
ρόλος που πρακτικά διαδραματίζουν στην ιστορική εκπαίδευση, αποτελούν επί σειρά ετών 
αντικείμενο προβληματισμού και συστηματικής διερεύνησης, τόσο από την ελληνική όσο και 
από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλές φορές μάλιστα, οι παθογένειες που 
εντοπίζονται και επισημαίνονται στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας ή η αδυναμία 
εκπλήρωσης των προσδοκώμενων γνωστικών και παιδαγωγικών του στόχων, έχουν 
αποδοθεί στην ελλειμματικότητα, την ανεπάρκεια  και τoν αναχρονιστικό χαρακτήρα των 
σχολικών βιβλίων, άρα κατ’ επέκταση και των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η δομή και η 
φιλοσοφία των τελευταίων, προσδιορίζουν με λεπτομερειακή ακρίβεια το περιεχόμενο, τη 
στοχοθεσία, τον τύπο και τις επιστημολογικές αρχές βάσει των οποίων συγκροτούνται τα 
σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, τα βιβλία Ιστορίας του σχολικού συστήματος δε θεωρούνται 
αποκομμένα ούτε από την κυρίαρχη εξουσία και ιδεολογία ούτε από το αξιακό σύστημα και 
τα ειδοποιά γνωρίσματα της παροντικής κοινωνίας για την οποία προορίζονται. Ενέχουν μια 
κοινωνική, ιδεολογικοπολιτική και ενίοτε ταξική διάσταση, άμεσα συνυφασμένη με τις 
διαδικασίες οικοδόμησης της εθνικής ταυτότητας, τη μεταλαμπάδευση διαχρονικών αξιών 
του έθνους, την εσωτερίκευση αναπαραστάσεων για τον εθνικό εαυτό και την καλλιέργεια 
στάσεων απέναντι σε κάθε μορφής ετερότητα, εθνική, κοινωνική ή πολιτισμική. 
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Επιπρόσθετα, συνιστούν μια πρόσφορη αρένα εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα 
συμβολικές μάχες αλλά και συμβιβασμοί με επιστημολογικό, μεθοδολογικό, πολιτικό, 
κοινωνικό, παιδαγωγικό και ενίοτε πολιτισμικό προσανατολισμό. Στην Ελλάδα, τα εγχειρίδια 
του μαθήματος της Ιστορίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία από τους μαθητές και μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών ως το βασικότερο και 
εγκυρότερο μέσο για την πρόσληψη της ιστορικής γνώσης. Ωστόσο, έχουν αποτελέσει κατά 
καιρούς αντικείμενο κριτικής, δημόσιων αντιπαραθέσεων και πολιτικής διαπάλης, η οποία 
οδήγησε υπό το βάρος των αντιδράσεων της κοινής γνώμης ακόμα και στην απόσυρση 
ορισμένων. 

Α05. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Μαρή Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφια Διδάκτορας 

 
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας διδακτορικής 

διατριβής  που έλαβε μέρος στα δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου σχετικά με τη θέση 
της γυναίκας εκπαιδευτικού, στην εκπαιδευτική ηγεσία. Μελετά τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις γυναίκες και δεν διεκδικούν θέσεις εξουσίας στα σχολεία, ενώ υπερτερούν 
αριθμητικά.  Επίσης, διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, επιχειρείται να διερευνηθούν 
παράγοντες που θα ωθήσουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να θέσουν υποψηφιότητα για μία 
διευθυντική ή ανώτερη θέση. Τα ερευνητικά ερωτήματα αποσκοπούν να βρουν λόγους και 
εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς από τη διεκδίκηση θέσεων εξουσίας, 
λόγους ενθάρρυνσής τους αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αυτοαποτελεσματικότητά τους. Τέλος, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τις ερωτώμενες είναι κυρίως η οικογενειακή τους κατάσταση και οι 
υποχρεώσεις απέναντι στο σπίτι και στα παιδιά τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι όσο 
αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών, τόσο αυξάνεται και η βαθμολογία της 
αυτοαποτελεσματικότητας, ενώ ρόλο παίζει και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
Τέλος, θα δοθούν προτάσεις για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στις 
θέσεις εξουσίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. 
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Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Ηρακλείου  

Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση και την ερμηνεία των 

απόψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου 
και Ηρακλείου αναφορικά με την ακεραιότητα και την ταπεινότητά τους. Η ακεραιότητα και 
η ταπεινότητα αποτελούν δύο βασικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής ηγετικής 
συμπεριφοράς. Η ιδιαιτερότητα της παρούσας εργασίας έγκειται στην προσέγγιση του 
θέματος, αφού ο παραπάνω βασικός σκοπός της ερευνάται σε δύο επίπεδα: α) Σε επίπεδο 
«ισχύος», δηλαδή σε ποιο βαθμό οι διευθυντές/τριες κατέχουν τα δύο αυτά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, μέσα από τις απαντήσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών και β) Σε επίπεδο 
«σπουδαιότητας», δηλαδή σε τι βαθμό οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως πρέπει η 
διευθυντική συμπεριφορά να εμπεριέχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτό δηλαδή που 
οι ίδιοι/ες που επιθυμούν. Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος 
δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι αυτή της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. 
Βασική διερευνητική υπόθεση είναι η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης 
ανάμεσα στο επίπεδο ισχύος και στο επίπεδο σπουδαιότητας, αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της ακεραιότητας και της ταπεινότητας και πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις 
των εκπαιδευτικών.  Βασικό ερευνητικό εύρημα είναι η απόσταση που χωρίζει τις προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών (αυτό που θα ήθελαν) από αυτό που ισχύει στην πράξη στη διευθυντική 
συμπεριφορά. 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος, Προπτυχιακός φοιτητής πολιτικής επιστήμης και 

διεθνών σχέσεων 
 
Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στις ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες στην 

Ελλάδα στα πεδία της οικονομίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης 
κοινωνικής ζωής. Μέσα από την ανάλυση αυτή, εξετάζεται η κατάσταση όπως 
διαμορφώθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2020) και παράλληλα 
παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους η ελληνική κοινωνία θα ξεπεράσει τον σκόπελο 
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των ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. 
Το σχολείο και η εκπαίδευση, συνολικά, κατέχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. 

Η ανάλυση περιγράφει τον συγκεκριμένο ρόλο και συνάμα τονίζει την αξία του για το μέλλον, 
υπογραμμίζοντας τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο θα μπορέσει ρεαλιστικά και 
άμεσα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.  

Αφορμή για την διεξαγωγή της έρευνας αποτελεί η παρατήρηση των ανισοτήτων στην 
κοινωνία. Στην καθημερινότητά τους σήμερα, πολλές γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με 
τον φόβο, τις διακρίσεις, την ανασφάλεια και τον σεξισμό. Η έρευνα δεν επιχειρεί να 
εκμηδενίσει την μέχρι σήμερα πρόοδο, αλλά να κρούσει τον κώδωνα και να επισημάνει ότι 
η παρούσα κατάσταση απέχει σημαντικά από την κοινωνία της προόδου και της ουσιαστικής 
ισότητας. 

Παράλληλα, η ανάλυση στοχεύει στην διευκρίνηση και αποσαφήνιση εννοιών όπως ο 
φεμινισμός, ο σεξισμός, οι γυναικοκτονίες, το κίνημα MeToo, το mansplaining, η τοξική 
αρρενωπότητα, ο εκφοβισμός και η βία. Η έρευνα αυτή, αναδεικνύει τις συνθήκες, ερμηνεύει 
τις περιπτώσεις και τις μαρτυρίες και καταλήγει στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Με εργαλεία έρευνας τις μαρτυρίες γυναικών, την άντληση στοιχείων από την 
επικαιρότητα, τα επίσημα στοιχεία οργανώσεων και φορέων αλλά και μέσα από τη χρήση 
μιας εκτενούς βιβλιογραφίας τα συμπεράσματα που εξάγονται στοχεύουν στην δημιουργία 
ενός σαφούς πλαισίου λεπτομερούς περιγραφής της σημερινής κατάστασης συνοδευόμενο 
από την παρουσίαση προτάσεων για την καταπολέμηση των παραπάνω παθογενειών και στη 
συμβολή στην προσπάθεια για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας. 

 
 

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ, Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΎΣΤΕΡΗΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 

Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Η δαπάνη χρημάτων προκειμένου να ευεργετηθούν υπήκοοι της αυτοκρατορίας και να 

παραχθεί φιλανθρωπικό έργο αποτέλεσε κοινή πρακτική των βυζαντινών βασιλέων. 
Αναμφίβολα οι πράξεις τους αυτές τους αναβίβαζαν στα μάτια λαού και αρχόντων, ενώ 
ταυτόχρονα συνάδουν με τη χριστιανική διδασκαλία. Ωστόσο πέρα από την πρόδηλη τους 
αυτή λειτουργία, οι ευεργεσίες και η φιλανθρωπία είχαν ως αποτέλεσμά τους και την 
αναδιανομή μέρους του πλούτου ανάμεσα στους κατοίκους της αυτοκρατορίας, γεγονός το 
οποίο μπορούσε να απαλύνει τις κοινωνικές εντάσεις οι οποίες σε κάποιες εποχές 
εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα οξυμένες. Η αναδιανομή αυτή, βέβαια, δεν έπληττε τη 
δημιουργό αιτία των ανισοτήτων αυτών, αφού δεν αναδιένειμε επίσης τα μέσα που 
δημιουργούσαν τον πλούτο. 

Για τον λόγο αυτόν, και κατά περιόδους, οι πρακτικές αυτές συνεπικουρούνταν από άλλες 
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κινήσεις του αυτοκράτορα, όπως ήταν για παράδειγμα η αγροτική νομοθεσία των 
Μακεδόνων αυτοκρατόρων, η οποία επιχείρησε να ανασχέσει την τάση των δυνατών και των 
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων να πλουτίζουν υπέρμετρα εις βάρος των πενήτων. 

Αφού, λοιπόν, οι ευεργεσίες και η φιλανθρωπία ήταν χρήσιμα εργαλεία για τον 
αυτοκράτορα και την εξουσία του, η εκμάθηση των όρων με τους οποίους θα έπρεπε να 
πραγματωθούν δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας των 
πριγκίπων. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τη διαδικασία αυτή, θα αναλύσουμε τέσσερεις 
βασιλικούς ανδριάντες, κείμενα συμβουλευτικά τα οποία συνέγραφαν συνήθως δάσκαλοι 
και τα απηύθυναν στους μαθητές τους, οι οποίοι ήταν διάδοχοι του θρόνου.  

Στα πλαίσια αυτά θα εξεταστούν δύο κείμενα από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο και δύο 
από την Ύστερη, προκειμένου να μελετηθεί το φαινόμενο διαχρονικά: οι δύο βασιλικοί 
ανδριάντες του πατριάρχη Φωτίου με αποδέκτες τον Λέοντα ΣΤ΄ και τον Βόρι- Μιχαήλ, ο 
Βασιλικός Ανδριάς του Νικηφόρου Βλεμμύδη με αποδέκτη του τον Θεόδωρο Β΄ Λάσκαρι και 
ο Λόγο περί Βασιλείας του Θωμά Μάγιστρου που απευθυνόταν στον Ανδρόνικο Β΄. 

 
 

ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

Γαϊτανάκης Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Τριχάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

 
Με τον νέο Νόμο 4830/2021, η ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς αλλά και ο έλεγχος των δεσποζόμενων αποδόθηκε στους Δήμους της χώρας. Για 
πρώτη φορά σε ελληνικό νομοθέτημα εμφανίζονται επίσημα συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας 
(Animal Welfare) οι οποίοι βασίζονται στο Μοντέλο των 5 Ελευθεριών. Σύμφωνα με το 
μοντέλο αυτό, προτείνεται ότι η διαχείριση των ζώων θα πρέπει αρχικά να σέβεται πέντε 
βασικές αρχές: α) ελευθερία από την πείνα ή τη δίψα, β) ελευθερία από τη δυσφορία και την 
καταπόνηση (άσχημες συνθήκες διαβίωσης), γ) ελευθερία από τον πόνο, τους 
τραυματισμούς ή τις ασθένειες, δ) ελευθερία για έκφραση της φυσιολογικής συμπεριφοράς, 
ε) ελευθερία από το φόβο και το άγχος. Ωστόσο, επειδή η «ευζωία» είναι υποκειμενική για 
κάθε ζώο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία – γιατί υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί 
παράγοντες που την επηρεάζουν και είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί – είναι βασική η 
ανάγκη για εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στη 
χώρα μας, καθώς στην ελληνική επικράτεια καταγράφεται αποδεδειγμένα μία γενικευμένη 
κακοποίηση των ζώων συντροφιάς (αδέσποτα, κακοποιημένα, «βαρελόσκυλα», θανάτωση 
ζώων), είτε λόγω έλλειψης παιδείας, είτε λόγω ανεπάρκειας του κράτους και απουσίας 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της εισήγησης είναι 
να θέσει το ζήτημα της ευζωίας των ζώων συντροφιάς σε ένα σύγχρονο πλαίσιο συζήτησης 
και ακολούθως να αναδείξει τη σημασία της εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, αναδεικνύονται καλές πρακτικές εκπαίδευσης, και παρουσιάζεται η 
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πρωτοβουλία Zero Stray Academy, η οποία ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να συνδράμει τους 
Δήμους της χώρας στη διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, 
παρέχοντάς τους εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασισμένη σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα 
μαθημάτων. 

 
 

Η ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
Τζιόρα Ελευθερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, αφορά την αναγνώριση της 

ιδιαιτερότητας και την ανάληψη δράσης με ουσιαστικές ευκαιρίες μόρφωσης για όλους τους 
μαθητές. Η εκπαίδευση για κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων και 
ιδιαίτερα του σχολικού ηγέτη. Ο ηγέτης για κοινωνική δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται από ένα 
σύνολο ηθικών στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων, που κατευθύνουν το έργο του. Τα 
τελευταία χρόνια το ελληνικό σχολείο καλείται να εντάξει ομαλά τους πρόσφυγες μαθητές 
που καταφθάνουν μαζικά, να προσφέρει ίσες ευκαιρίες, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και 
να εμφυσήσει στους αυριανούς πολίτες την ενσυναίσθηση, τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας αποτρέποντας την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό. 
Η παρούσα ποιοτική έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του σχολικού ηγέτη στην 
προώθηση και διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία τυπικής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου εντάσσονται και φοιτούν πρόσφυγες μαθητές. Η έρευνα διεξήχθη την 
άνοιξη του 2020 σε δασκάλους που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία του νομού Ιωαννίνων 
με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με προσφυγικό 
υπόβαθρο βιώνουν την κοινωνική αδικία στο σχολείο παρά την εφαρμογή των 
αντισταθμιστικών μέτρων. Επιπλέον ο ηγέτης για κοινωνική δικαιοσύνη απουσιάζει από τα 
ελληνικά σχολεία, καθώς περιορίζεται σε δράσεις που προτείνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας. Η έρευνα ανέδειξε ως εμπόδια για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις των γηγενών μαθητών και των γονέων τους, τη στάση 
εκπαιδευτικών, τον διοικητικό φόρτο εργασίας, την ελλιπή τακτική χρηματοδότηση, τις 
ανεπαρκείς κτηριακές δομές. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την 
ανάγκη σχεδιασμού και οργάνωσης υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους 
διευθυντές και δράσεων, από τους υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
αποβλέποντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής δικαιοσύνης με στόχο τόσο την 
αναζήτηση των αιτιών που προκαλούν τις κοινωνικές αδικίες στην εκπαίδευση όσο και 
προώθηση και διασφάλιση ενός κοινωνικά δίκαιου σχολείου χωρίς ανισότητες και 
αποκλεισμό. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Κουτσιούρη Σοφία, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 
Τι τελευταίες δεκαετίες, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα η αξιολόγηση των μαθητικών 

επιδόσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο καθεστώτων λογοδοσίας των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και ρυθμίζεται από τον λόγο (discourse) της επιτελεστικότητας (performativity), ο 
οποίος επιβάλλει τον συνεχή έλεγχο των επιδόσεων μέσω (εθνικών) προτυποποιημένων 
εξετάσεων ((national) standardized testing). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρά τις 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί προς την κατεύθυνση της σύγκλισής του με τις 
ευρωπαϊκές/παγκόσμιες εκπαιδευτικές πολιτικές,  η μαθητική αξιολόγηση στη βαθμίδα του 
Γυμνασίου δε συνδέεται με πολιτικές λογοδοσίας των σχολείων ούτε διαμεσολαβείται από 
εθνικές εξετάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, εύλογο εγείρεται το ερώτημα ποιοι λόγοι ενδέχεται να 
ρυθμίζουν τις πρακτικές με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις επιδόσεις των 
μαθητών στο Γυμνάσιο και με ποιες συνέπειες για τη μάθηση των εκπαιδευόμενων.  

Τα συγκεκριμένα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας ανακοίνωσης, η 
οποία προσεγγίζει το ζήτημα της μαθητικής αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα, από την 
οπτική της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται βασικά 
ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 
και 2018-2019, σε τρία δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας με υψηλό ποσοστό 
μαθητών από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες (μαθητές από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
και/ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο). Τα ερευνητικά δεδομένα παρήχθησαν μέσω 
συνεντεύξεων με φιλολόγους, τους  διευθυντές των σχολείων και μία Σχολική Σύμβουλο, 
καθώς και μέσω της ανάλυσης γραπτών μαθητικών κειμένων αξιολογημένων από τους 
εκπαιδευτικούς. Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθηκαν εννοιολογικά 
εργαλεία της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του Bernstein. 

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι στα συγκεκριμένα μειονεκτικά περιβάλλοντα οι 
πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται κυρίως κάτω από την επίδραση 
ενός λόγου που συναρθρώνεται γύρω από την έννοια της συμπερίληψης (inclusion) των 
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστηρίζεται ότι ο συγκεκριμένος λόγος δρα 
ρυθμιστικά, διαμορφώνοντας πρακτικές αξιολόγησης οι οποίες, αντίθετα με τις προθέσεις 
των εκπαιδευτικών, συνήθως αδυνατούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική συμπερίληψη 
των μαθητών. 
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Α06. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
Φοραδούλα Νίκη, Υπάλληλος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Νάσιος Γεώργιος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου  
 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί βασική προτεραιότητα 

των κυβερνήσεων, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη λειτουργία του 
δημοσίου τομέα και κατά επέκταση η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Πράγματι, η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύει την ακεραιότητα, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία των υπαλλήλων και καταπολεμά την απάτη και τη διαφθορά 
στον δημόσιο τομέα.  Η ενίσχυση του γνωσιακού υποβάθρου των δημοσίων υπαλλήλων 
συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, στην ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
Ωστόσο, προκειμένου η εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων να καταστεί 
πιο αποτελεσματική, κρίνεται σκόπιμη η προσαρμοστικότητά της στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού 
περιβάλλοντος, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν και επικαιροποιηθούν οι γνώσεις και 
δεξιότητές τους. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της νέας δημόσιας διοίκησης, κυρίως μέσα από την ενδυνάμωση των ψηφιακών 
τους δυνατοτήτων. Η απαγκίστρωση από τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες που 
συναντώνται στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με 
κράτη στα οποία η επιμόρφωση στη δημόσια διοίκηση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο θα 
βελτιώσουν έτι περαιτέρω την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η εργασία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της 
βιβλιογραφικής έρευνας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση των προκλήσεων που 
αναδεικνύονται για την αποτελεσματική επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και την 
εναρμόνιση του σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου με τα ισχύοντα στην πλειονότητα 
των αποτελεσματικών δυτικών ευρωπαϊκών κρατών. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να 
καταστεί εφικτή η χάραξη εκείνων των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσίων 
υπαλλήλων που θα αποτελέσουν έναν βασικό παράγοντα ενίσχυσης της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και του εκσυγχρονισμού της 
δημόσιας διοίκησης. 
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ; 

 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ 

 
“Κανένα σχέδιο δεν ισχύει μετά την πρώτη επαφή με τον εχθρό»  μία φράση δανεισμένη 

από την στρατιωτική στρατηγική που θα μπορούσε να καταδείξει την διάσταση μεταξύ 
σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής και εφαρμογής της.  Η συζήτηση έχει απασχολήσει 
θεωρητικούς της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης και στελέχη του δημοσίου 
που καλούνται να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν τις δημόσιες πολιτικές. Στο 
θεωρητικό επίπεδο μπορούν να προσδιοριστούν τρεις σχολές σκέψης: α) Τα μοντέλα από 
πάνω προς τα κάτω, με έμφαση στην ικανότητα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να 
παράγουν σαφείς στόχους πολιτικής και να ελέγχουν τα στάδια υλοποίησης. β) Τα μοντέλα 
από κάτω προς τα πάνω, που θεωρούν τα ανώτατα στελέχη ως τους κύριους παράγοντες 
στην υλοποίηση και τη σύλληψη της πολιτικής της υλοποίησης ως διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης μέσω δικτύων. γ) Οι «υβριδικές θεωρίες» επιδιώκουν να υπερκεράσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων ενσωματώνοντας στοιχεία και από τις δύο 
σχολές σκέψης.  

Στην επιστήμη των υπολογιστών, υλοποίηση σημαίνει πρακτική εφαρμογή μιας 
μεθοδολογίας για την εκπλήρωση ενός επιθυμητού σκοπού. Στην πολιτική επιστήμη, η 
εφαρμογή αναφέρεται στην υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής. Οι νομοθετικές αρχές 
ψηφίζουν νόμους που στη συνέχεια μεταφέρονται από υπαλλήλους που εργάζονται στην 
δημόσια διοίκηση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή περιλαμβάνουν τη 
νομοθετική πρόθεση, τη διοικητική ικανότητα εφαρμογής από την γραφειοκρατία, την 
δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων και της αντιπολίτευσης και την εκτελεστική 
υποστήριξη. Το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) μέσω της επιμόρφωσης έχει 
συμπεριλάβει δράσεις εκπαιδευτικές που έχουν άμεση σχέση με δημόσιες πολιτικές.  Το 
άρθρο αυτό πραγματεύεται το ρόλο της επιμόρφωσης στην διοικητική ικανότητα εφαρμογής 
των δημόσιων πολιτικών και τις διαπιστώσεις από την υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΕΠ 
με σχετικό τίτλο. 

 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 

Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ/Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ 
 
Η πρόκληση της πανδημίας κατέδειξε την ανάγκη για την ανάπτυξη πολιτικής 

ανθεκτικότητας και στον δημόσιο τομέα.  Η έννοια της ανθεκτικότητας αναπτύχθηκε και είναι 
πανταχού παρούσα την τελευταία δεκαετία.  Ψυχολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες,  οικολόγοι, 
οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι και όσοι ασχολούνται με τις δημόσιες πολιτικές ασχολούνται 
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με το θέμα, κυρίως λόγω των φυσικών καταστροφών, της κλιματικής κρίσης, αλλά και 
πρόσφατα της πανδημίας. O όρος είναι δημοφιλής για τρεις λόγους όπως υποστηρίζει ο 
Donoghue (2020: σ. 2) επειδή: είναι θετική ως έννοια, τονίζει τα θετικά στοιχεία, ειδικά στο 
επίπεδο του ατόμου και τέλος, ξεπερνώντας σύνθετες διαρθρωτικές κρίσεις, εστιάζει όχι 
μόνο στην αντιμετώπιση σύνθετων διαρθρωτικών κρίσεων, αλλά στο τι μπορούν να κάνουν 
μεμονωμένες μονάδες για να προσαρμοστούν σε συνθήκες κρίσης. Στο επίπεδο του ατόμου, 
ανθεκτικότητα είναι η δυναμική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής 
ξεπερνώντας με επιτυχία τις προκλήσεις.  Σε συλλογικό επίπεδο αφορά στην χάραξη 
πολιτικής ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση πολυεπίπεδων κρίσεων όπως π.χ. η 
πανδημία. 

Το ΙΝΕΠ  έχει προσανατολίσει το επιμορφωτικό έργο του στην βελτίωση των κοινωνικών 
και διοικητικών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, που διέπεται κυρίως από την αρχή 
ότι η αλλαγή ξεκινά από τους ανθρώπους δουλεύοντας όμως ταυτόχρονα και με φορείς του 
δημοσίου. 

Υπάρχουν όμως βήματα να γίνουν κυρίως ως προς την υποστήριξη μίας συνεκτικής 
πολιτικής ανθεκτικότητας στον δημόσιο τομέα α. επειδή οι συνθήκες με την πανδημία 
έδειξαν ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη αυτής της πολιτικής  β. επειδή υπάρχουν μεγάλες 
προκλήσεις στο μέλλον και γ.  επειδή το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκείνο που θα εφαρμόσει 
την πολιτική για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον δημόσιο τομέα.   

Το άρθρο επιχειρεί να ιχνηλατήσει τους τρόπους με τους οποίους η επιμόρφωση μπορεί 
να συμβάλει στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής ενισχύοντας άτομα και ομάδες στο 
δημόσιο.    Τρία βασικά στοιχεία φαίνεται να διέπουν αυτήν την πολιτική:  κοινή επίγνωση 
των στόχων, ομαδική δουλειά και ικανότητα προετοιμασίας και ενεργοποίησης στην 
αντιμετώπιση μιας κρίσης. 

 
 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Νιφόρου Αφροδίτη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Μονάδα Υποστήριξης της προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, e-ΕΦΚΑ 
Σαρακινιώτη Αικατερίνη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφαλιστικού 

Βίου e-ΕΦΚΑ  
Χαμάκος Γεώργιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Ερευνητής, Υπάλληλος Τμήματος 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου e-ΕΦΚΑ 
 
Η ιδέα της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα δεν είναι κάτι καινούριο. Στην 

Κοινωνική Ασφάλιση ο e-ΕΦΚΑ πρωτοστατεί με την πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη 
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σύμπραξή του με επαγγελματίες δικηγόρους και λογιστές για την επιτάχυνση της απονομής 
των συντάξεων. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου οργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
το οποίο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Φορέα. Παράλληλα η ομάδα των εκπαιδευτών 
κλήθηκε να μεταφέρει γνώσεις, δεξιότητες και να διαμορφώσει την κουλτούρα 
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, μέσα από εξ αποστάσεως μάθηση και υπό συνθήκες 
πίεσης χρόνου και πόρων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 
βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δημόσιας πολιτικής, όπως 
προκύπτει από την βιβλιογραφία. 

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της επιτυχίας του εγχειρήματος 
εκπαίδευσης ανομοιογενών και εξωγενών προς τον φορέα ομάδων, οι οποίες μέσα από την 
ομαδοσυνεργατική μάθηση αλλά και την ατομική προσπάθεια κλήθηκαν σε περιορισμένο 
χρόνο να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών. Η μεθοδολογία που 
ακολουθείται είναι περιγραφική και συλλέγει εμπειρικά δεδομένα μέσα από ποιοτική 
ανάλυση αυτών, ενώ επιχειρείται ένας κριτικός αναστοχασμός της εμπειρίας των 
εκπαιδευτών. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έρχονται να αναδείξουν πως η 
εκπαίδευση ακολουθεί τις επιλογές της δημόσιας πολιτικής ακόμα και όταν οι επιλογές αυτές 
δεν συνάδουν με την συνήθη πρακτική ή έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα που έχει ο 
φορέας ή οι συντελεστές του.  Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη καλών πρακτικών που 
ακολουθήθηκαν στην πρώτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και τυχόν 
“κακώς κείμενα” που θα αποτελέσουν βάση για την βελτίωσή του.  

Τέλος, στόχος της εισήγησης είναι να ανοίξει η επιστημονική συζήτηση για την 
εκπαίδευση, όταν αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο δημόσιας πολιτικής η οποία προκύπτει 
αιφνιδίως. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκπαιδευτές καλούνται να αντιμετωπίσουν αδυναμίες, 
κινδύνους, απειλές αλλά μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές και συνεχή ανατροφοδότηση, 
να βρίσκουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που θα φέρουν το επιθυμητό μαθησιακό 
αποτέλεσμα. 

 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ 4327/2015 & 4473/2017 

 
Γιαννούλη Καλομοίρα, Med, Φιλόλογος 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώνονται λόγοι και πολιτικές από διεθνείς οργανισμούς 

για την εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο σχολικό 
ηγέτη, προδίδοντας σε αυτόν συνδυασμό ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων. Εντούτοις, η 
επιλογή των στελεχών στην εκπαίδευση αναδεικνύεται σε δύσκολη διαδικασία λόγω του 
τεχνοκρατικού χαρακτήρα της, περιλαμβάνοντας προσδιορισμένες διαδικασίες των εκάστοτε 
κυβερνητικών πολιτικών σε σχέση με τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την 
προσέλκυση των υποψήφιων διοικητικών στελεχών και την επιλογή των καταλληλότερων 
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βάσει συγκεκριμένων και προκαθορισμένων κριτηρίων. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση της γνώμης εκπαιδευτικών και 

Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 
επιλογής του σχολικού ηγέτη τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στους Νόμους 4327/2015 και 
4473/2017 στην οποία συμμετείχαν. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης 
ερωτηματολογίου, απευθυνόμενο σε 150 εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής ως προς την ποσοτική προσέγγιση και 
μέσω 10 ημιδομημένων συνεντεύξεων Διευθυντών/ντριων ως προς την ποιοτική προσέγγιση. 
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα αναφέρουν ότι τίθεται υπο αμφισβήτηση το «αδιάβλητο» της 
διαδικασίας της συνέντευξης, αφού προτάσσεται ως πιο αξιόπιστο εργαλείο η ψηφοφορία 
του Συλλόγου Διδασκόντων (Ν. 4327/2015). Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία του δείγματος της 
ποσοτικής έρευνας θεωρεί ότι ο Σύλλογος είναι «ώριμος» να επιλέγει το σχολικό 
προϊστάμενό του μέσω της ψηφοφορίας του Συλλόγου διδασκόντων, υποστηρίζοντας την 
άποψη της συνύπαρξης συνέντευξης και ψήφου ως συν-εκτιμώμενα κριτήρια. Εντούτοις, 
υποστηρίζει ότι το «φύλλο αποτίμησης» που αποτελεί καινοτομία στο Ν. 4473/2017, ελήφθη 
υπόψη ελάχιστα από το Συμβούλιο επιλογής για την ανάδειξη του Διευθυντή. 

 
 

Η  «ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ» ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

4473/2017 & 4547/2018 
 

Γιαννούλη Καλομοίρα, Med, Φιλόλογος 
 
Αναμφισβήτητα, η περίοδος της υγειονομικής καραντίνας λόγω της πανδημίας Covid-19 

φέρνει αντιμέτωπες κυβερνήσεις και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
πολιτικών, με πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθιστώντας αυτές, αφενός απροετοίμαστες λόγω 
της απότομης μετάβασης της διδασκαλίας απο τη συμβατική στην εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση, αφετέρου «ανήμπορες» εκ των συνθηκών να φέρουν εις πέρας την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών αλλαγών ή διαδικασιών που είχαν δρομολογήσει. Ως εκ τούτου, η επιλογή 
των στελεχών της εκπαίδευσης, ως μια από τις διαδικασίες, μεταξύ άλλων, που είχε 
δρομολογηθεί με την έκδοση του Νόμου 4547/2018, αναβάλλεται και διαμορφώνεται εκ 
νέου με τη έκδοση του Νόμου 4823/2021.      

Σκοπός της εν λόγω εμπειρικής έρευνας είναι η διατύπωση της θέσης των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με τη διαδικασία της συνέντευξης ως ένα από τα συνεκτιμώμενα κριτήρια το 
οποίο αποτιμά τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και γενική 
συγκρότηση, του υποψήφιου διευθυντή, όπως αυτή περιγράφεται στους νόμους 4473/2017 
και 4547/2018. Ειδικότερα, διατυπώνεται η ιεράρχηση των εκπαιδευτικών στα τρία 
συνεκτιμώμενα κριτήρια της επιλογής των διευθυντών, ενώ στα ευρήματα της αποτυπώνεται 
η θέση τους για την ύπαρξη ή μη διαβλητότητας της διαδικασίας της συνέντευξης σε σχέση 
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με τη σύνθεση του Συμβουλίου επιλογής από το οποίο διενεργείται, το βαθμό 
αντικειμενικότητας με το οποίο διεξάγεται η διαδικασία από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τυπικά προσόντα του κάθε υποψήφιου και το φύλλο αποτίμησης του Συλλόγου Διδασκόντων 
σύμφωνα με το Νόμο 4473/2017. 

 
 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1960-ΣΗΜΕΡΑ): ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
Αντωνίου Μαίρη, Ιστορικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Σολωμού Α. Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας Unesco Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών  

 
Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει να καταγράψει μια σειρά από πολιτικές που 

καθόρισαν τη διδασκαλία της ιστορίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προσπάθειες εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και τις 
κατά καιρούς αποφάσεις των εκάστοτε αρμόδιων φορέων. Μέσα από μία ιστορική αναδρομή 
στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε την περίοδο αυτή, θα διαφανούν 
οι αντιλήψεις που επικρατούσαν στους κύκλους της ελληνοκυπριακής κοινότητας και ο 
τρόπος που αυτές επέδρασαν στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Επιπλέον, θα 
υπάρξει μία σύντομη περιγραφή των αλλαγών που επήλθαν στο πέρασμα των χρόνων, καθώς 
και τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σε εφαρμογή. Τέλος, η εισήγηση θα καταλήξει με 
αναφορά σε κάποιες σκέψεις/ προτάσεις, οι οποίες θα ήταν καλό να εφαρμοσθούν στη 
διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, ώστε αυτό να αποτελέσει εφόδιο για τα παιδιά για 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

 
 

Η «ΑΜΗΧΑΝΙΑ» ΤΗΣ ΕΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1964: Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

Παπαστεφανάκη Ελευθερία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Οι θέσεις για την παιδεία της ΕΔΑ συγκροτήθηκαν γύρω από τους βασικούς άξονες της 

εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας, της επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της 
κάλυψης των υλικοτεχνικών αναγκών των σχολείων και της αλλαγής του περιεχομένου της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης με την πριμοδότηση της τεχνικής παιδείας. Οι θέσεις αυτές που 
διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 1950 στη συγκυρία της μεταρρύθμισης Καραμανλή του 1959, 
χάνουν την περίοδο που εξετάζουμε το ιδιαίτερο πολιτικό τους περίγραμμα καθώς πλέον 
αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών προτάσεων της Ένωσης Κέντρου. Η μεταρρύθμιση του 
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1964 τη κυβέρνησης Παπανδρέου θα οδηγήσει την ΕΔΑ σε μια πολιτική κριτικής στήριξης. 
Στην παρούσα ανακοίνωση θα προσεγγίσουμε τον λόγο που εκφέρει η ΕΔΑ αναφορικά με 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 μέσα από τα κείμενα της Ρόζας Ιμβριώτη, με στόχο 
τη διερεύνηση των όρων διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολικής την περίοδο αυτή και της 
διαπάλης των κοινωνικών και πολικών δυνάμεων που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. 
Η Ιμβριώτη, παλαιό μέλος του ενιαίου Εκπαιδευτικού Ομίλου και από τους βασικούς 
συντελεστές της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Βουνού, θα δραστηριοποιηθεί 
μεταπολεμικά στην ΕΔΑ και θα αποτελέσει μία από τις κύριες παιδαγωγούς διανοούμενους 
του νέου σχήματος της μεταπολεμικής Αριστεράς. Μεταφέροντας την ιδεολογική σκευή του 
σχολείου εργασίας και των επεξεργασιών του Γληνού μετά τη στροφή του προς τον 
κομμουνισμό, η Ρόζα Ιμβριώτη θα εμπλουτίσει την παιδαγωγική της αντίληψη τη 
μεταπολεμική εποχή με μια πιο συστηματική γνώση του ρωσικού σχολείου εργασίας.  Η 
κεντρική πολιτική θέση της ΕΔΑ για την επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και 
τον εκδημοκρατισμό τέμνεται με τις θέσεις της Ένωσης Κέντρου και τελικά υποσκελίζεται από 
τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Στον χώρο της παιδείας η Ρόζα Ιμβριώτη θα εκφράσει 
χαρακτηριστικά μέσα από τα κείμενά της την κριτική στήριξη της ΕΔΑ έναντι της 
μεταρρύθμισης του 1964. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.  ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ACTION PAINTING, 1945-1960) & ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(BODY ART, 1961-1980) 

 
Κρητικού Μαρία, Καθηγήτρια Φ.Α 

 
Οι τέχνες πρωτοστάτησαν στην εξερεύνηση της δυναµικής διάστασης της ανθρώπινης 

εµπειρίας και ζωτικότητας με διαφορετικές πρακτικές μεθοδολογίες, είτε αναπαραστατικές 
ή βιωματικές όπου ο προφορικός λόγος και οποιοσδήποτε μαθηματικός τύπος 
κωδικοποίησης αδυνατούσαν να αποδώσουν. Η αναπαραστατική σωματαισθητική 
επικεντρώνεται στην εξωτερική εμφάνιση του σώματος, ενώ η βιωματική εστιάζει στην 
αισθητική ποιότητα των εσωτερικών εμπειριών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
βιωμένης εμπειρίας καθιστώντας τη σωματική μας εμπειρία πιο ενεργή. Μέσα σε καίρια 
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος, ο φεμινισμός, η 
σεξουαλικότητα/φυλετικότητα και η πανδημία, η τέχνη και η συμβολή του σώματος 
αποτελούν τον αγωγό πληροφοριών και δράσης της νέας τέχνης, με σκοπό την ενεργοποίηση 
της κοινής γνώμης απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η συμβολή του σώματος στην συνολική 
καλλιτεχνική διαδικασία το οποίο αντιτίθεται στην συμβατική εμπορευματοποίηση της 
τέχνης, αποτελεί το φυσικό μέσο που μπορεί να συνδιαλεγεί η καλλιτεχνική και 
κοινωνικοπολιτική ζωή, με τη δημιουργία μιας παραστατικής τέχνης.  Διεκδικώντας την 
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επανάκτηση του δημόσιου χώρου στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι, προκύπτει 
μια μορφή κοινωνικής δράσης, η οποία ενθαρρύνεται με την ενσυναίσθηση του κοινού, ως 
αντίκτυπος των προβληματισμών του καλλιτέχνη. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διερεύνηση άλλων ψηφιακών και αρχειακών πηγών και σε συνδυασμό με την κριτική 
σάρωση της εποχής,  αναζητήθηκε εκείνο το καλλιτεχνικό μοντέλο που επιτρέπει τέτοιου 
είδους διαμεσολάβηση και ενεργό συμμετοχή του κοινού, απέναντι στα κοινωνικά 
τεκταινόμενα. Καθώς είμαστε δομικά διαμορφωμένοι από τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
οικονομικής κυριαρχίας ακόμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό (βλπ. πανδημίες), το σώμα 
αποτελεί ένα ηθικό έδαφος μάχης από το οποίο προκύπτουν όλες οι χειραφετημένες 
γνώσεις, το μέσο που δικαιολογεί την θέση μας στην ιστορία, χρήζοντάς μας πολιτικά 
εξουσιοδοτημένους πράκτορες για αλλαγή. 

 
 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
 

Κουμέντος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 
Κατσούγκρη Αναστασία, Διευθύντρια σχολικής μονάδας  

 
Από το 2011 μέχρι το 2021 επιχειρήθηκαν σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών, από διαδοχικές 

κυβερνήσεις, στα ακόλουθα επίπεδα: στην εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών και της 
νέας τεχνολογίας, στην αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και της διδακτικής 
μεθοδολογίας, στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος ,στη διαχείριση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
σχολικών μονάδων.  

Οι παρεμβάσεις-αλλαγές αυτές  συνέπεσαν  με τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης 
και  τις πολιτικές  της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σε αυτό το περιβάλλον  η εφαρμογή 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων  συνάντησε εμπόδια, αναστολές, αναιρέσεις και 
επαναθεσμοθετήσεις  του νομοθετικού πλαισίου.  

Η ασυνέχεια  της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η απουσία 
στοιχείων αξιολογικού χαρακτήρα στο σύνολο των συντελεστών της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στην ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων Η εργασία θα στηριχθεί στη βιβλιογραφική έρευνα (νομοθετικές 
παρεμβάσεις και  σχετικές δημοσιεύσεις ). 
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Α07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, ΠΕ 11.01 MSc 
 
Με αφορμή την πανδημία του Covid-19, αναδύθηκαν στην Ελλάδα σοβαρά προβλήματα 

κοινωνικής συνοχής, τα οποία φανερώνουν παθογένειες στη συνύπαρξη των ανθρώπων, ενώ 
ταυτόχρονα επιδεινώθηκε η σχέση Πολίτη - Πολιτείας και το αίσθημα εμπιστοσύνης προς 
αυτή. Παρά τα σύγχρονα επίσημα κείμενα ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση της 
πολιτειότητας και της κοινωνικής συνοχής στα κράτη μέλη, υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα 
πολιτειακής υπόστασης και συμμετοχής στα κοινά για την Ελλάδα. Προσεγγίζοντας 
εκπαιδευτικά το πρόβλημα, αναδεικνύονται δεδομένα που ερμηνεύουν την προβληματική 
εκπαιδευτική στρατηγική, τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση ανηλίκων 
και ενηλίκων. Στην μελέτη παρουσιάζονται επίσημα θεσμοθετήματα προώθησης ανάλογων 
πολιτικών ως κοινή συνισταμένη με τους ευρωπαϊκούς στόχους και ανεξάρτητες έρευνες 
στην εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). Παράλληλα υπογραμμίζονται 
συγκεκριμένες αδυναμίες στην εγχώρια διακυβέρνηση. Μέσω κριτικής θεώρησης, 
εκπαιδευτικής έρευνας και προσεγγίσεων του παραπάνω πεδίου, επιχειρείται ο 
συγκερασμός των ευρύτερων πλαισίων που μετασχηματίζουν την κοινωνία. 

Ως βασικό μέσο αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης, προτείνεται η θεσμική 
αξιοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (εντάσσεται στη ΔΒΜ) με επιστημολογικές 
εκπαιδευτικές προτάσεις. Στην επισκόπηση αξιοποιήθηκε μεθοδολογικά η κριτική 
εκπαιδευτική έρευνα, ενώ η προσέγγιση υπήρξε περισσότερο ερμηνευτική με σκοπό την 
κατανόηση της πραγματικότητας. Προβάλλεται πραγματολογικά η θεώρηση του Κοινωνικού 
Κεφαλαίου, προκειμένου να αναλυθεί η περίπτωση της Ελλάδας, τα υφιστάμενα κοινωνικά 
δίκτυα και οι μορφές του.  

Η ανάγκη για διαλλακτικότητα και δεκτικότητα σε μετασχηματισμούς, φαίνεται ότι 
χρειάζεται να αποτελέσει βούληση της κεντρικής «ηγεσίας», προκειμένου να διατηρούνται 
θετικοί δεσμοί ανάμεσα στους πολίτες και να ενισχύεται το όραμα για τον κοινό στόχο 
(κοινωνική συνοχή για αειφόρο ανάπτυξη). Η κοινωνική συνοχή εξαρτάται άμεσα από τη 
διακυβέρνηση και τα δίκτυα που επιδιώκει. Σκοπός της εργασίας είναι να αποσαφηνιστούν 
οι πολιτειακές ανάγκες εκπαιδευτικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία, με τη 
διαμορφωτική αξία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε συνδυασμό με πολιτική βούληση, να 
αξιοποιηθεί με εκπαιδευτικές διεργασίες η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου, 
εδραιώνοντας κοινωνικούς δεσμούς και συνοχή. 
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Η "ΕΧΘΡΟΠΙΤΑ" ΤΩΝ 
MUNSON DEREK & ΚING CALAHAN TARA 

 
Ζέζου Αναστασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ.60, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 

Μπαριανού Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας  
 
Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή, η σύγχρονη εκπαίδευση αποσκοπεί αφενός 

στην εξοικείωση των παιδιών με σημαντικές κοινωνικές αξίες, όπως η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραση, η αλληλεγγύη και αφετέρου στην προετοιμασία τους για 
την ενεργητική συμμετοχή τους στην πολύπλοκη και πολύμορφη 
οικονομικοπολιτικοκοινωνική ζωή. Η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων με συστηματικό 
τρόπο, ήδη από το νηπιαγωγείο, αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Έτσι, οι κοινωνικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής καλλιεργούνται στο σχολείο, 
προκειμένου οι μελλοντικοί  πολίτες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και 
ζητήματα της καθημερινότητάς τους και ταυτόχρονα να συνεισφέρουν στα πολιτικά δρώμενα 
του τόπου τους (πολιτειότητα). 

Η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η 
επικοινωνία και η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η προσωπική και η κοινωνική 
υπευθυνότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του πολίτη του στον 21ο αιώνα, τα οποία 
οδηγούν σε δυναμικές και  δίκαιες κοινωνίες με απόλυτο σεβασμό στην ετερότητα. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης έγκειται στην αποσαφήνιση του όρου των ‘κοινωνικών 
δεξιοτήτων΄ στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και σύγχρονων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, όπως της επίλυσης προβλήματος, της διερευνητικής και συνεργατικής 
μάθησης. Τέλος, θα προταθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση το βιβλίο Η 
εχθρόπιτα (Enemy pie) των Munson Derek & King Calahan Tara, που απώτερο στόχο έχουν τη 
βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής 
συναίσθησης. 

 
 

ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ 

 
Κρήτας Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ & Field Manager, Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και 
Διοίκησης, Παν. Κρήτης, Αν. Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 
Καμέκης Απόστολος, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης  
Παππάς Ηλίας, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνητής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον οι μελλοντικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εκτός από τις επαγγελματικές δεξιότητές τους πρέπει να αναπτύξουν ιδιαίτερα τις 
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δημοκρατικές τους δεξιότητες, καθώς και την αίσθηση του «ανήκειν» και της Ευρωπαϊκής 
Πολιτειότητας. Σε αυτό το πλαίσιο δεξιότητες όπως αυτή της δημοκρατικής συμμετοχής, της 
συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς αποτελούν πολύ κρίσιμα 
σημεία για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών στο μέλλον, που θα λειτουργούν εντός του 
πλαισίου μιας κοινωνίας της γνώσης και της συμμετοχικότητας που αποτελεί εκ των ων ουκ 
άνευ. Ακριβώς αυτές οι δεξιότητες αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο όπου θα πρέπει να 
εστιάσουν οι κρατικοί θεσμοί των κρατών μελών της ΕΕ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μέσα από 
την ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης και μορφών μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο οι μαθητικές και φοιτητικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες που εντάσσουν την μάθηση ως 
κοινωνική δραστηριότητα και ως ένα όχημα καινοτομίας και ενσυνάισθησης για την 
κοινωνία. Κύριος στόχος της εν λόγω εισήγησης είναι η σκιαγράφηση βασικών πτυχών του 
ρόλου δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την συμμετοχή σε μορφές 
μη τυπικής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πιθανής συνεισφοράς τους για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, καθώς θα προετοιμάζουν τους μαθητές να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο ως υπεύθυνοι πολίτες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής 
Πολιτειότητας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης, γνωρίζοντας 
τον ρόλο των σύγχρονων θεσμών διακυβέρνησης και τις δημοκρατικές διαδικασίες. 
Επιπροσθέτως, όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν, πλέον, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις 
ευκαιρίες και τις νέες διαδικασίες που έχουν δοθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες στην 
περίοδο της πανδημίας. Τέλος, θα αναλυθούν περιπτώσεις προς μελέτη τέτοιων σύγχρονων 
εκπαιδευτικών διεργασιών θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό μέσα από την εν λόγω 
ανάλυση και παρουσίαση διαφορετικών περιπτώσεων την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής 
για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτειότητας. 

 
 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΔ' ΣΥΝΟΔΟΣ) ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Φράγκου Μαρία, Πολιτικός και Νομικός Επιστήμονας, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης, με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκπαιδευτικός ΠΕ78 

Πλιόγκου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
 
Το έλλειμμα δημοκρατικής εκπαίδευσης, η υποχώρηση της δημοκρατικής συνείδησης, 

των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αποτελούν τα πεδία για τα οποία αναδύεται η αναγκαιότητα διερεύνησης του θεσμού της 
Βουλής των Εφήβων, ως εκπαιδευτικού θεσμού της Βουλής των Ελλήνων, αναφορικά με την 
καλλιέργεια της πολιτειότητας και της ενεργού συμμετοχής των νέων. Σκοπός του παρόντος 
ερευνητικού εγχειρήματος είναι η διερεύνηση του λόγου έξι αγορητών/αγορητριών της ΚΔ' 
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Συνόδου του έτους 2019, με εστίαση στις προταθείσες δράσεις δημόσιας πολιτικής. 
Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης 
περιεχομένου και ειδικότερα μέσω της ανάλυσης και ερμηνείας πολιτικού λόγου. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν στη διερεύνηση του κατά πόσο η συμμετοχή των 
μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα πηγάζει από την δημοκρατική 
αρχή και εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Πολιτεύματος • κατά πόσο η ύπαρξη 
πολιτικών εκπαιδευτικών θεσμών στην Ελλάδα αποτελεί επιταγή του Δημοκρατικού 
Πολιτεύματος, με απώτερο σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων στο 
δημοκρατικό ιδεώδες. Κι ακόμη, κατά πόσο οι προτάσεις δημόσιας πολιτικής των εφήβων 
βουλευτών/βουλευτριών της ΚΔ' Συνόδου, δύνανται να συνεισφέρουν στον πολιτειακό 
διάλογο ως πηγή άντλησης πολιτικών. Επιπλέον, αναδεικνύεται το κατά πόσο οι προτάσεις 
των νέων, μέσω του εξεταζόμενου θεσμού, αναπτύσσουν την δημοκρατική ταυτότητα των 
μαθητών/μαθητριών και τους/τις ωθούν στην «πολιτειακή διαλεκτική». Στα συμπεράσματα 
της παρούσας μελέτης, υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα του ρόλου της εκπαίδευσης ως 
συνταγματικής επιταγής. Βάσει του ελληνικού Συντάγματος, στο άρθρο 16 παρ.2,«η Παιδεία 
αποτελεί βασική αποστολή του κράτους». Αποτελεί επομένως την απαρχή και τη βάση της 
Ελληνικής Πολιτείας στον πυρήνα της, δημιουργώντας τον δημοκρατικό, αυριανό ενεργό 
πολίτη ανεξαρτήτου ιθαγένειας, φύλου και κάθε μορφής διάκρισης. 

 
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ LOOSE PARTS ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Αγγελιδάκη Μαρία, Ψυχολόγος- Εκπαιδευτικός 
Καββαδά Μαριλένα Μαριλένα, Συγγραφέας - Νηπιαγωγός  

 
Η παρούσα εισήγηση συνεισφέρει στον σύγχρονο διάλογο σχετικά με τη δυνατότητα 

απόδοσης πολιτικής ταυτότητας σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης. Με τα αποτελέσματα 
που κομίζει το εργαστήριο “ Χίλιοι σπόροι στης γειτονιάς μας την αυλή… χίλιοι φίλοι θα μας 
κελαηδούνε το πρωί!”, παράδειγμα ενεργούς συμμέτοχής σε κοινότητα επίλυσης 
περιβαλλοντικού προβλήματος υποστηρίζεται ότι η ενεργός πολιτειότητα και η κοινωνική 
συνειδητότητα δύναται να καλλιεργηθούν από μικρή ηλικία, καθώς το μικρό παιδί διαθέτει 
την ικανότητα να αλληλοεπιδράσει και να λάβει πολιτικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις 
σύγχρονες θεωρήσεις, το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά διαθέτουν περιορισμένες εμπειρίες 
που τοποθετούνται σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο, δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα  
για την ιδιότητα του  πολίτη, αντιθέτως μπορούν  να σκεφτούν κριτικά και να αναλάβουν 
κοινωνική δράση. Ακολούθως, η προσχολική εκπαίδευσή δύναται να προετοιμάσει 
ουσιαστικά και να εντάσσει με αναπτυξιακά κατάλληλο τρόπο στις πολιτικές και 
δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από αλληλεπιδράσεις και διασυνδέσεις με τον πραγματικό 
κόσμο (Twigg, Pendergast, Twigg, 2015). Το θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης αποτελεί η 
θεωρία της κοινωνικής συνειδητότητας (Kelly, 2009), της ενεργούς πολιτειότητας, σε 
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συνάφεια με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Η διδακτική μεθοδολογία που 
αξιοποιήθηκε είναι αυτή των ευέλικτων υλικών (Nicholson, 1971), της επίτευξης μέσω έργου 
(Project based Learning) και της έρευνας μέσω των Τεχνών(Art Based Learning)  

Το εργαστήριο, που αφορά στη μέριμνα για τη σίτιση των πουλιών της γειτονιάς, 
πραγματοποιήθηκε δύο διαδοχικές χρονιές, κατά το έτος 2020 και 2021,  ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα καταγραφής της εξέλιξης της πολιτικής σκέψης. Η στόχευση τοποθετήθηκε στην 
ευαισθητοποίηση για ένα υπάρχον πρόβλημα του αστικού χώρου, που αφορά στη σίτιση 
άγριων πουλιών. Το εργαστήριο διαθέτει τριμερή δομή: Προετοιμασία, εκπόνηση 
(δραστηριότητες) και αναστοχασμό. Ακολούθησε ποιοτική αξιολόγηση με βάση α) τις 
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις 
δραστηριότητες και β)την ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων έργων. 

Α08. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ «ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (1923-1940) 

 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης, Δρ. στις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" - Ιστορικός Τέχνης 

- Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1923-1940), όπου το παλιό συμβίωνε με το νέο, το πεδίο 

της τέχνης – όπως και η ιδεολογική κίνηση στο σύνολό της – εξαρτήθηκε σε σημαντικό βαθμό 
από τη ρυθμιστική, παρεμβατική στάση των κρατικών φορέων που εναλλάσσονταν στην 
εξουσία. Από τη μια πλευρά οι φιλοβασιλικοί και δεξιοί πολιτικοί συντήρησαν τον 
εξιδανικευμένο Κλασικισμό του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ενώ από την άλλη η 
παράταξη των Φιλελεύθερων, πιστή στα εξευρωπαϊστικά της οράματα, έδωσε τη δική της 
απάντηση συνδυάζοντας τον Μοντερνισμό με την παράδοση. Την ίδια εποχή σημειώθηκε και 
η παρουσία των υποστηρικτών των αριστερών δυνάμεων οι οποίοι, ενεργώντας για την 
εδραίωση του δόγματος του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, διατήρησαν μια επιφυλακτική στάση 
απέναντι στην πρωτοπορία. Σε αυτό το σκηνικό, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου – το οποίο 
οικοδομήθηκε σε εθνικιστικά θεμέλια – επικύρωσε τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό του 
χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας το αίτημα της επιστροφής στις ρίζες για την επίτευξη των 
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προπαγανδιστικών του στόχων. Σε αντίθεση με τη δράση των υπολοίπων, εκείνη της 
Αριστεράς εξαγγέλθηκε μόνο θεωρητικά και προβλήθηκε συνδικαλιστικά, επηρεάζοντας 
όμως με έμμεσο τρόπο όλα όσα εφαρμόστηκαν στον τομέα της τέχνης. Στο πλαίσιο της 
παρούσας εισήγησης, με άξονα προσανατολισμού την κοινωνικοϊστορική έρευνα και τη 
συμβολή της «Θεωρίας της Πρόσληψης», θα σκιαγραφηθεί ο ρόλος του «κοινωνικού» 
κράτους των μεσοπολεμικών χρόνων, παρατηρώντας τις εναλλαγές της εξουσίας. Μέσα από 
την ερμηνεία της πολιτιστικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων στο εσωτερικό της 
χώρας, αυτών των ετών, θα αποτυπωθούν οι καλλιτεχνικές «ανισότητες» που προέκυψαν, 
σημαδεύοντας το μετέπειτα εγχώριο εικαστικό τοπίο. 

 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Γεωργίου Ιωάννα, Υποψήφια διδάκτωρ κοινωνικής εργασίας 

Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick  
 
Στην Κύπρο οι δομές, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που απευθύνονται στα άτομα με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι πολύ περιορισμένες. Η ανάγκη ένταξης και 
ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων είναι πιο έντονη κυρίως κατά την 
μεταβατική φάση της ενηλικίωσής τους. Αυτό οφείλεται στις μειωμένες ευκαιρίες 
παρέμβασης κατά την συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο, με απώτερη συνέπεια να εντείνονται 
οι δυσκολίες αναφορικά με την διαθεσιμότητα αλλά και την ποιότητα των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών. 

Ένα απτό παράδειγμα συναντάται στον χώρο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, όταν 
τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο σχολικό 
πλαίσιο, ξεκινάει η αναζήτηση νέου χώρου προκειμένου να συνεχίσουν να 
δραστηριοποιούνται και μετά τα 21 τους χρόνια. Ωστόσο, τα Κέντρα Ημέρα για τον Αυτισμό 
είναι περιορισμένα. Παρομοίως, οι ίδιοι περιορισμοί συναντώνται και στον τομέα της 
διαβίωσης, εννοώντας τις περιορισμένες ευκαιρίες και δυνατότητες συνέχισής της διαβίωσής 
τους εκτός της οικογενειακής τους μονάδας, σε περίπτωση που η οικογένεια προσπαθήσει 
να τα εντάξει σε κάποια δομή στην κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο γίνεται 
προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος «Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», 
επιδιώκοντας την κάλυψη του κενού της διασφάλισής της διαβίωσης των ενήλικων ατόμων 
με Αυτισμό. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης και επέκτασης 
περισσότερων και πιο εξειδικευμένων παροχών, υπηρεσιών και προγραμμάτων με βασικό 
γνώμονα την ποιότητα ζωής τόσο των ενήλικων που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού 
όσο και των μελών της οικογένειάς τους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εργασία επιδιώκει να 
παρουσιάσει και να συζητήσει τις συνέπειες της απουσίας εξειδικευμένων δομών, την 
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παρουσιαζόμενη ανάγκη στήριξης των συγκεκριμένων οικογενειών, όπως και να καταλήξει 
σε εισηγήσεις και προτάσεις προς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 

 
 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ 
ΤΟΥ "ΠΡΕΚΑΡΙΑΤΟΥ" 

 
Θωμαΐδου Χρηστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 
Με υπόβαθρο τις θεωρίες των John Rawls και Robert Nozick προσεγγίζεται η έννοια του 

κοινωνικού κράτους και προβάλλονται βασικές αρχές που τροφοδοτούν  δόγματα και 
πεποιθήσεις καθοδηγώντας την πολιτική πράξη. Οι διανοητές αυτοί εκπροσωπούν τα 
φαινόμενα του κρατισμού και του αντικρατισμού συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδραίωση 
αντίστοιχων πολιτικών ιδεών στη δημόσια σφαίρα. Ο Rawls αντιλαμβάνεται την ισότητα ως 
ακριβοδικία, σε ένα πλαίσιο ηθικής για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και 
αποδέχεται την κοινωνική ανισότητα μόνο προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων. Θιασώτης 
του κοινωνικού κράτους ως μείζονα οργανωτικού και θεσμικού φορέα, εισηγείται τη 
διάπλαση κοινών πεποιθήσεων δια της επάλληλης συναίνεσης, ώστε μια δημοκρατική 
κοινωνία να λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα της δικαιοσύνης. Αντίθετα, ο Nozick προωθεί 
την ελαχιστοποίηση του κράτους, αναδεικνύει το άτομο ως ιδιοκτήτη του εαυτού του και 
αρνείται τη θέσπιση αναδιανεμητικών πολιτικών. Ιδρύει μια παράδοση που ταυτίζει το 
δίκαιο  με την τήρηση του νόμου και ανοίγει το πεδίο προς αντιλήψεις που στερούνται ηθικής 
και ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη 
νεοφιλελεύθερων αρχών που πρόκειται να ηγεμονεύσουν στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές 
χώρες. Στη συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 ομάδες πληθυσμού έχουν 
περιθωριοποιηθεί ως περίσσεια ποσότητα αναλώσιμων αγαθών, γεγονός που αναστέλλει 
την προστασία των  ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και το ενδιαφέρον της 
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας για την επίτευξη της προόδου και ευημερίας για όλους. 
Ο νέος καταμερισμός εργασίας δημιουργεί σχέσεις κυριαρχίας που εντείνουν τις κοινωνικές 
ανισότητες και  διαμορφώνουν μια νέα τάξη  ανθρώπων χωρίς δικαιώματα. Στόχος της 
εισήγησης είναι να δειχθεί ότι η επανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους ως φορέα 
εγγύησης της ανθρώπινης προόδου αποτελεί επιτακτική ανάγκη που μετά τη βιωματική 
εμπειρία της κρίσης αποστερεί από τις νέες γενιές θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως η 
εργασία, την υγεία ή την παιδεία, πράγμα που οδηγεί μια κοινωνία, κατά την Χάνα Άρεντ,  
στον ολοκληρωτισμό. 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
 

Δούκη Σταματίνα, Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, Phd(c) 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν. Κρήτης, 

Field Manager Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Γ.Γραμματέας 
Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ)  

Δούκη Νίκη Χριστίνα, Πολιτικός Επιστήμονας 
 
Η μετανάστευση είναι μία δυναμική διαδικασία. Αποτελεί μία μορφή κοινωνικής σχέσης 

που καθορίζεται από την αγορά, το έθνος, το κράτος, το φύλο, τις ομάδες, καθώς και τον 
τρόπο επαφής και επικοινωνίας μεταξύ τους. Ωστόσο, οι μορφές της ποικίλλουν και 
μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
αλλαγές. Οι μετανάστες αποτελούν μία ετερογενή πληθυσμιακή ομάδα, με ιδιαίτερες 
ανάγκες υγείας, που συχνά, φαίνεται να αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση των 
υπηρεσιών υγείας. Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 
κήρυξε τον ιό SARS-CoV-2, ως έκτακτη ανάγκη διεθνούς υγείας για τη δημόσια υγεία και ως 
πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020. Η ιογενής λοίμωξη, έπληξε όλες τις χώρες και όλες τις 
πληθυσμιακές ομάδες, ενώ φάνηκε να αναδεικνύει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες υγείας, 
απόρροια μακροχρόνιων διαρθρωτικών ανισοτήτων παγκόσμια. Η παρούσα εργασία 
στοχεύει στη διερεύνηση των εθνοτικών/φυλετικών πληθυσμιακών ομάδων, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας και στις στρατηγικές αντιμετώπισης, ώστε να αναδειχθεί το μείζον 
αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
στοιχείων και επιστημονικών άρθρων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων Medline (PubMed) και Google Scholar. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών 
μελετών για τους μετανάστες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναφέρουν αυξημένο 
κίνδυνο προσβολής από τον ιό SARS-CoV-2, υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με το 
γενικό πληθυσμό, λόγω σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων, περιορισμένη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας και ανεπαρκή χρήση προστατευτικών μέτρων, έναντι του ιού. Οι 
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας που παρέχουν δράσεις και πληροφορίες προσαρμοσμένες 
στις γλωσσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μεταναστευτικών 
πληθυσμιακών ομάδων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική πρόληψη της 
μετάδοσης, εντός και εκτός αυτών των κοινοτήτων. Ο φόβος και η αβεβαιότητα που 
σχετίζονται με τις πανδημίες και τα περιοριστικά μέτρα αναχαίτισης της μολυσματικής 
εξάπλωσης τους, αποτελούν πρόκληση για την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών 
ετοιμότητας, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ίση πρόσβαση στην υγεία για τις 
εθνοτικές/φυλετικές κοινότητες. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

Ρίζος Θεόδωρος, Ακαδημαικός Υπότροφος 
 
Το παρόν κείμενο επιχειρεί να ανιχνεύσει εκείνες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής που 

εστιάζουν στις προσπάθειες προστασίας, την παροχή φροντίδας για τα ευάλωτα τμήματα του 
πληθυσμού και την καταπολέμηση των ανισοτήτων που εμφανίζονται σήμερα. Καταδεικνύει 
ότι η έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής συντελεί καθοριστικά στην εμπέδωση 
κλίματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και 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 και τη γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει τα 
ανώτερα από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 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 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. 

 
 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Ανδρεάδου Δέσποινα, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.  
Φιλιππίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

 
Η ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών αποτελεί μια από τις λιγότερο ορατές μορφές 

κακοποίησης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της λαμβάνει χώρα μέσα στο οικογενειακό 
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περιβάλλον. Οι εμπειρίες των παιδιών που ζουν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας 
επιδεινώνονται από την αυξημένη έκθεση και ευαλωτότητά τους σε πολλές μορφές 
κακοποίησης. Επίσης, βασικό δικαίωμα των παιδιών που είναι θύματα βίας, είναι η 
συμμετοχή τους στο σύστημα παιδικής προστασίας, σε διαδικασίες δηλαδή λήψης 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και που στοχεύουν στην προστασία τους από την 
κακοποίηση και την παραμέληση. Η παιδική προστασία περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες που στόχο έχουν να προστατέψουν τα παιδιά από τη βία, την κακοποίηση, την 
παραμέληση, την εγκατάλειψη και την εκμετάλλευση σε κάθε πεδίο της ζωής, μέσω ενός 
εθνικού συστήματος με έμφαση στην πρόληψη, την υποστήριξη και την αποκατάστασή τους. 
Με την πάροδο των ετών, το δικαίωμα της συμμετοχής των παιδιών έχει λάβει ειδική 
αναγνώριση στον χώρο της παιδικής προστασίας, καθώς φαίνεται να γίνεται πεποίθηση ότι 
και η γνώμη του ίδιου του παιδιού για το μέλλον του είτε εντός, είτε εκτός οικογενειακού 
πλαισίου έχει βαρύνουσα σημασία.  

Επιμέρους στόχοι της παρούσας εισήγησης είναι η αποσαφήνιση της επιδημιολογίας της 
παιδικής κακοποίησης, η αναζήτηση των αιτιών της υπό το πρίσμα του οικολογικού μοντέλου 
και των συνεπειών της μέσα από μία ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση διεθνών και 
εγχώριων μελετών. Ακόμη, στην εισήγηση αυτή, θα αναδειχθεί, μέσα από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, η σπουδαιότητα της μεθόδου της διαγνωστικής εκτίμησης που διενεργείται 
από τους επαγγελματίες που εργάζονται σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας, οι οποίοι στο 
πλαίσιο των κλινικών παρεμβάσεων τους έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης. Τέλος, θα διατυπωθούν προτάσεις για 
την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα με βάση 
τους παιδοκεντρικούς θεσμούς της τεκνοθεσίας και της αναδοχής, που θα έχει ως βασικό 
στόχο την εξασφάλιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών. 

 
 

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΕΜΠΟΔΙΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ) 
 

Κούλα Θεώνη, Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης / Μέλος ομάδας έργου σχολείων 
δεύτερης ευκαιρίας 

 
Ο θεσμός της δια βίου μάθησης και η ίδρυση του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν διαρρεύσει από την τυπική Γυμνασιακή 
Εκπαίδευση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να αποκτήσουν όλες εκείνες τις ικανότητες, 
ώστε να αναπτύξουν τον κριτικό τρόπο σκέψης και να ανταποκρίνονται επαρκώς στο ρόλο 
του ενεργού, υπεύθυνου και ελεύθερου πολίτη στις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας. Το 
δικαίωμα της μόρφωσης, της συνέχισης των σπουδών και της προσωπικής ανέλιξης 
παρέχεται και στους κρατούμενους. Προσφέρονται όλες οι προϋποθέσεις μέσω της 
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εκπαίδευσης για επιτυχή κοινωνική ένταξη, αίροντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό των 
φυλακισμένων. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των 
εκπαιδευομένων που φοιτούν στα ΣΔΕ των φυλακών σχετικά με τα κίνητρα μάθησης, τα 
εμπόδια που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης και τον ρόλο του 
Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε σωφρονιστικά καταστήματα. 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι: 
• Ποια τα κίνητρα που ωθούν τους κρατούμενους να συμμετάσχουν σε κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης; 
• Ποια τα βασικότερα εμπόδια, που συναντούν, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ή 

παρεμβαίνουν στη θέληση για μάθηση; 
• Πως βιώνουν την εκπαίδευση εντός των φυλακών και ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτή 

ενηλικών σε αυτή τη διαδικασία; 
• Υπάρχουν αλλαγές, που θα ήθελαν να συμβούν, ώστε η μάθηση να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αποδοτική; 
• Ποιες τεχνικές διδασκαλίας προτιμούν και πιστεύουν ότι ενισχύουν περισσότερο 

αποτελεσματικά την εκπαίδευση τους;  
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν με πρωτογενή έρευνα σε όλα τα ΣΔΕ 

που βρίσκονται σε Καταστήματα Κράτησης της Ελληνικής Επικράτειας με τη χρήση 
ερωτηματολογίου.  

Η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης σε σωφρονιστικά 
καταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και απόψεις των εγκλείστων 
εκπαιδευομένων, δημιουργώντας σχολεία σε κάθε φυλακή. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ COVID-19: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν. Κρήτης, 

Field Manager Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Γ.Γραμματέας 
Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 

Μελίδης Μιχαήλ, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Exeter  
Κρήτας Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ & Field Manager, Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και 
Διοίκησης, Παν. Κρήτης, Αν. Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 
 
Η πανδημία της COVID-19 τα τελευταία δύο έτη μαστίζει την ανθρωπότητα, 

δημιουργώντας τεράστιες πιέσεις στα υγειονομικά συστήματα, στα κοινωνικά κράτη και στις 
οικονομίες. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, είναι οι 
επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις κοινωνικές ανισότητες που ενυπάρχουν στα 
επιμέρους κοινωνικο-οικονομικά συγκείμενα, καθώς και από τις νέες που δημιουργήθηκαν. 
Οι κοινωνικά πιο ευάλωτες ομάδες φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα 
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τόσο προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας όσο και ενημέρωσης για τη διαχείριση και τον 
εμβολιασμό. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές πιέσεις που δημιουργούνται λόγω των 
υγειονομικών περιορισμών έχουν ενεργοποιήσει ανισότητες στην απασχόληση, στους 
μισθούς και στα εισοδήματα, πλήττοντας πολύ περισσότερο τους κοινωνικο-οικονομικά πιο 
ευάλωτους και δημιουργώντας περαιτέρω κενά προστασίας και κάλυψης. Η σχέση 
πανδημίας και κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παρατηρείται σε 
πολλές χώρες, ιδίως σε εκείνες με ελλείμματα στην οργανωμένη κοινωνική προστασία. 
Καθώς όμως η πανδημία είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες σε 
παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αναζωπυρώσεις της υγειονομικής 
κρίσης, καθώς και σε ακόμα δυσμενέστερες υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στόχος 
της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να σκιαγραφήσει, με τη χρήση συγκεκριμένων 
δευτερογενών πηγών και δεδομένων, την σχέση κοινωνικών ανισοτήτων και  πανδημικής 
κρίσης σε μικροεπίπεδο (Ελλάδα και ΕΕ) και συνακόλουθα, να θέσει το ζήτημα της 
παγκόσμιας ανισότητας ως μια από τις βασικές συνισταμένες για την επίταση των 
κοινωνικών προβλημάτων τόσο στις πιο φτωχές χώρες όσο και στις πιο ευάλωτες κοινωνικο-
οικονομικές ομάδες (ένα παράδειγμα είναι η αποτυχία ή αργοπορία σχεδίου COVAX). Σκοπός 
είναι η ανάδειξη του ζητήματος της κοινωνικής διάστασης της πανδημίας και της ύψιστης 
σημασίας τόσο του κοινωνικού κράτους όσο και της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων που διατήρησε ή διόγκωσε η πανδημία της COVID-19. 

 
 

ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ 

 
Καμπέρης Νίκος, Ερευνητής Α΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας,  

Ακαδημία Αθηνών 
Πέτσα Ευγενία, Πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 
Ο αυτοτραυματισμός συχνά εξετάζεται ως μία επώδυνη, οριακή ή και παθολογική 

ενέργεια στην οποία προβαίνει το άτομο, προκαλώντας λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά 
τραύματα στο σώμα του. Τόσο σε ψυχιατρικά πλαίσια όσο και στον δημόσιο λόγο, θεωρείται 
μια ιδιωτική στρατηγική συναισθηματικής αυτορρύθμισης, δηλαδή μια κρυφή, σε γενικές 
γραμμές, προσπάθεια εξωτερίκευσης έντονων και συγκρουσιακών συναισθημάτων. Η 
στρατηγική αυτή βιβλιογραφικά αποδίδεται είτε σε άτομα που έχουν υποστεί κάποιας 
μορφής κακοποίηση από μέλος της οικογένειας ή σύντροφο, είτε σε άτομα με καταπιεσμένη 
ταυτότητα φύλου ή και σεξουαλικό προσανατολισμό. Παρ’ όλα αυτά στερεοτυπικά, στον 
δημόσιο λόγο, γίνεται λόγος για « προβληματικούς » και « ζόρικους » εφήβους ή « 
υπερβολικά συναισθηματικές » γυναίκες. Τέτοιες στερεοτυπικές αντιλήψεις αποσυνδέουν 
την πρακτική του αυτοτραυματισμού από τις κοινωνικές της διαστάσεις. 

Δεδομένων όλων αυτών, στην δική μας εμπειρική έρευνα θα επιχειρηθεί η 
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πολιτικοποίηση της πρακτικής του αυτοτραυματισμού, δηλαδή η τοποθέτησή της σε 
συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια με σκοπό να διερευνηθούν τόσο οι στερεοτυπικές αυτές 
αναπαραστάσεις με τις οποίες συνδέεται, όσο και οι απόλυτες διακρίσεις ανάμεσα σε 
δημόσιο και ιδιωτικό, εξωτερικό περιβάλλον και εσωτερικό ατομικό ψυχισμό. Ο 
αυτοτραυματισμός εξετάζεται ως μια σύνθετη ενέργεια στην οποία αφενός ο εαυτός 
(σκέψεις, εικόνες, αισθήματα, κ.λπ.) διασταυρώνεται με αυτό που η κοινωνία επιτρέπει, 
ενθαρρύνει ή επιβάλλει (αξίες, σημασίες, πρότυπα, ρόλους, ταυτότητες, κ.λπ.), και αφετέρου 
το πραγματικό (το μέλος, το σημείο, το μέσο τραυματισμού, το τραύμα, κ.λπ.) 
διασταυρώνεται με το φαντασιακό (ανδρεία, δύναμη, αντοχή, ρίσκο, αρρενωπότητα, 
θηλυκότητα, κ.λπ.). Το εμπειρικό υλικό της έρευνας προέρχεται από συνεντεύξεις με άτομα 
που κατέφυγαν στον αυτοτραυματισμό και είτε έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχει χρειαστεί 
να καταπιέσουν μια διαφορετική ταυτότητα φύλου ή έναν σεξουαλικό προσανατολισμό. 
Κοινός άξονας του δείγματος είναι η διαχείριση ενός τραύματος, είτε αυτό αφορά την 
κακοποίηση τους ή την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. 

 
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2040 
 

Κοσμαδάκης Νίκος, Δημοσιογράφος- Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος  

 
Το κοινωνικό κράτος θεμελιώθηκε μεταπολεμικά. Η οικονομική και σωματική 

εξουθένωση των ανθρώπων που συμμετείχαν στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησε 
πρόσφορο έδαφος ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν μέτρα υπέρ των  κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων. Τα ευρωπαϊκά κράτη επένδυσαν σε μια γενναιόδωρη κοινωνική 
πολιτική. Στην Ελλάδα, τα πράγματα εξελίχθηκαν ανάποδα. Τη στιγμή που η Ελλάδα 
ξεκινούσε τις αναδιανεμητικές κοινωνικές πολιτικές τη δεκαετία του 1980, η Ευρώπη 
προσπάθησε να προχωρήσει στην αποψίλωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. 

Το κοινωνικό κράτος θεμελιώνεται σε φιλοσοφικό επίπεδο πάνω στον Ρωλς, ο οποίος 
μίλησε για ένα πέπλο άγνοιας στη βάση της οποίας η μεροληψία μεταξύ των ατόμων 
δικαιολογείται αρκεί να κατευθύνεται στη βάση των μη προνομιούχων. Το κοινωνικό κράτος 
περιορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες καθώς προβαίνει σε μια σειρά 
δημόσιων πολιτικών όπως: αναδιανεμητικό σύστημα ασφάλισης, εξασφάλιση θέσεων στο 
δημόσιο για τους κοινωνικά αδύναμους, μέτρα περιορισμού φτώχειας και ανεργίας.  

Η οικονομική κρίση και η πανδημία αποτέλεσαν καταστάσεις και γεγονότα που 
επηρέασαν την Ελλάδα σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Οι προκλήσεις 
όπως ετέθησαν είναι πολλές. Σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση, το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του 
και πιο συγκεκριμένα να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις που η νέα εποχή φέρει, 

Μέσα από αυτήν την εισήγηση, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το βιώσιμο 
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κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα του 2040. Η Ελλάδα, όπως κάθε παραγωγική χώρα, οφείλει 
να ανασυγκροτήσει τις κοινωνικές πολιτικές δυνάμεις της και να αρθρώσει ένα νέο κοινωνικό 
κράτος στη  βάση της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι επομένως αναγκαίο και επιτακτικό αίτημα 
να αναφερθούν οι βασικοί άξονες, τα κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στη 
χώρα μας, όπως και οι προκλήσεις που θα το συνοδεύουν. 

Α09. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΤΟΥ BASIL BERNSTEIN ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Γεωργίτσα Μαρία, Προπτυχιακή φοιτήτρια 
 
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί από τις απαρχές 

του εκπαιδευτικού θεσμού. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες 
περί των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι ανισότητες στην εκπαίδευση πάντοτε με συνδετικό 
κρίκο την κοινωνία. Ωστόσο κατά ποιον τρόπο εγκαθιδρύονται και μεταδίδονται αυτά τα 
μηνύματα ανισότητας εντός του εκπαιδευτικού θεσμού;  Ποια είναι η σχέση της εκπαίδευσης 
με την κοινωνία; Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί βασισμένη στη θεωρία του Basil Bernstein 
περί παιδαγωγικών κωδίκων να ερευνήσει την ανάδειξη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων οι 
οποίες εδράζονται μέσω της γλώσσας που χρησιμοποιείται προκειμένου να οργανωθεί, να 
μεταδοθεί και να αναπαραχθεί γνώση. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εργασίας 
ερευνάται μια μικρή ομάδα μαθητριών και μαθητών της Ά Λυκείου στο γνωστικό αντικείμενο 
της Νεοελληνικής γλώσσας με τη μέθοδο της συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής υλικού, 
ώστε να γίνουν εμφανείς οι προσανατολισμοί τους εντός της εκπαίδευσης και να ερευνηθεί 
ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται βάσει των οικογενειακών τους κοινωνικών και 
μορφωτικών τους χαρακτηριστικών.Ακολούθησε ανάλυση των δεδομένων βάσει ποιοτικής 
μεθοδολογίας και ειδικότερα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου προκειμένου να γίνει έρευνα εις 
βάθος των κοινωνικών προφίλ και του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με την επίδοση 
των μαθητριών και των μαθητών. Από την ανάλυση αναδύθηκαν θέματα που αφορούν την 
οργάνωση του σχολείου, τον ρόλο των καθηγητών/καθηγητριών και του τρόπου με τον οποίο 
διαχειρίζονται τη διδακτική ύλη αλλά και η ουσιαστική σχέση των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών των εφήβων με την «ταξική» δομή της εκπαίδευσης. 
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Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Γκούνα Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ΠΕ71 

 
Τα γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν προϋπόθεση των περισσοτέρων 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για τους κωφούς τα ανθρώπινα δικαιώματα προϋποθέτουν την 
επίσημη αναγνώριση της Νοηματικής Γλώσσας (ΝΓ) τους. Οι ΝΓ όμως δεν είναι διεθνείς, έτσι 
το κάθε κράτος έχει την δική του εκπαιδευτική πολιτική και νομοθεσία σχετικά με την 
αναγνώριση της κάθε τοπικής ΝΓ ως πλήρους, ανεξάρτητης και ισότιμης γλώσσας με την 
αντίστοιχή της ομιλούμενης και την διδασκαλία της στα σχολικά πλαίσια. Στόχος της 
παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει τις διαγενεακές ανισότητες στον τομέα των 
ανθρώπινων γλωσσικών δικαιωμάτων των κωφών ατόμων και τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
που ακολουθούνται στο πέρασμα των χρόνων από τα διάφορα κράτη για ισότιμη εκπαίδευση 
και πρόσβαση των κωφών στην γλώσσα τους στα σχολικά πλαίσια. Για τον σκοπό αυτό 
ερευνήθηκε η εξελικτική πορεία διεθνών νομολογιών σχετικά με την επίσημη αναγνώριση 
της ΝΓ ως ισάξια με την ομιλούμενη και την εισαγωγή της στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι  
νομοθεσίες που εξετάστηκαν είναι αυτές των ΗΠΑ και ορισμένων κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναδεικνύοντας ανισότητες και φραγμούς στην γλωσσική πρόσβαση στην 
καθημερινή ζωή και εκπαίδευση των κωφών ατόμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι υπήρξαν κράτη-σταθμοί που αποτέλεσαν πρότυπο για τα υπόλοιπα, καθώς 
πραγματοποίησαν πλήθος γλωσσολογικών ερευνών και τα συμπεράσματα τους οδήγησαν 
τελικά στην νομοθετική αναγνώριση της ΝΓ. Συγκεκριμένα, λαμπρά παραδείγματα 
αποτέλεσαν οι ΗΠΑ, η Δανία και η Σουηδία. Άλλα πάλι κράτη, όπως η Ελλάδα άργησαν πολλά 
χρόνια μέχρι την επίσημη κατοχύρωση της ΕΝΓ. Επίσης, υπάρχουν και διάφορα κράτη που 
μέχρι και σήμερα μέσω των κοινοτήτων των κωφών και των οργανισμών τους μάχονται για 
την αναγνώριση της ΝΓ και την εισαγωγή της στην εκπαίδευση. Η παρούσα εισήγηση είναι 
ωφέλιμη για κάθε αναγνώστη, καθώς αναδεικνύει την αξία των μαζικών αγώνων σε διεθνή 
επίπεδο των οργανωμένων κοινοτήτων κωφών ενάντια σε κρατικές πρακτικές ή νόμους που 
πιστεύουν ότι αντίκεινται στις αρχές τους. 
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Α10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΟΝΙΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΟΙ ΣΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 
 

Ελισσαίου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός 
 
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και των 

στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων της πόλης 
και επαρχίας Πάφου, αναφορικά με το θέμα της κοινωνικής ένταξης των παιδιών προσφύγων 
από τη Συρία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα θα διερευνηθούν και οι απόψεις 
των γονιών(γηγενών και προσφύγων) γύρω από το θέμα.Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέγηκε 
το ερωτηματολόγιο. Δόθηκε ένα στην κάθε ομάδα (εκπαιδευτικοί, γονείς κύπριοι, γονείς 
Σύροι). Το ερωτηματολόγιο των Σύρων μεταφράστηκε στα αραβικά από ορκωτό μεταφραστή 
της κυπριακής δημοκρατίας.Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να συλλεχθούν 
δεδομένα από περίπου 150 υποκείμενα ανά ομάδα. Τα δεδομένα θα περαστούν στο 
πρόγραμμα SPSS και θα γίνουν οι κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις που ευελπιστούμε να 
δείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε ομάδα, τις ανάγκες που έχει, τις πρακτικές 
που  εφαρμόζει για την ένταξη των παιδιών τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην 
κοινωνία γενικά. Η έρευνα πραγματοποιείται σε καιρό πανδημίας, γεγονός που επιβάρυνε 
την ήδη δύσκολη ένταξη των παιδιών προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον και " έχει 
σκληρύνει" τη στάση των γηγενών γονιών απέναντι στους πρόσφυγες, κάτι που θα ήταν 
ενδιαφέρον εαν φανεί από την έρευνα. 

 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Τσακλάρη Αικατερίνη, M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία εξετάζει το μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

συγκρίνοντάς το με τα μοντέλα εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν ή εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες 
συνθήκες για την ομαλή ένταξη και συμβίωση των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική 
πραγματικότητα. Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από τις αρχές του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών, 
αναγνωρίζοντας το πολιτισμικό και γλωσσικό τους κεφάλαιο, όχι ως κατώτερο, αλλά ως 
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διαφορετικό. 
Το σχολείο, μετουσιώνοντας στην πράξη τις αρχές του διαπολιτισμικού μοντέλου 

εκπαίδευσης, καλείται να λειτουργήσει ως μέσο ορθολογικής διαμόρφωσης των κοινωνικών 
σχέσεων σε συνθήκες πολιτισμικής ετερότητας, οργανώνοντας τη συνάντηση «ντόπιων» και 
«ξένων» μαθητών μέσα στους κόλπους του και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. 

 
 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

 
Κούκου Μήνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο απασχολεί 

ενεργά τον εκπαιδευτικό κόσμο, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την παρουσία μαθητών/τριων 
προσφυγικής προέλευσης στο ελληνικό σχολείο. Επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων 
αποτελεί τόσο η εκπαίδευση και η ένταξή παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα συνολικότερα, όσο και ειδικότερα η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 
γλώσσας. Για να ανταποκριθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις απαιτήσεις αυτής της 
συγκυρίας είναι απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση και των εκπαιδευτικών που εργάζονται 
σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν μαθητές προσφυγικής προέλευσης. Η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών αποτελεί, κατά κοινή ομολογία, έναν από τους καθοριστικούς 
παράγοντες μετασχηματισμού μιας εκπαιδευτικής πράξης που στοχεύει  στην ανάδειξη και 
την συμπερίληψη της ποικιλομορφίας του μαθητικού πληθυσμού στην οποία απευθύνεται. 
Με την επιμόρφωση ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευτικών μέσω 
της δια βίου μάθησης, αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάγκη επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αυτή αποτυπώνεται σε εθνικές 
και διεθνείς έρευνες και συγχρόνως αναδεικνύεται  από το πλήθος των προσφερόμενων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Όμως, τι συμβαίνει όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς που 
ήδη υπηρετούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις, οι οποίες φιλοξενούν μαθητές με προσφυγικό 
υπόβαθρο; Άραγε οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να ανταποκριθούν με 
επιτυχία σε αυτή την συνθήκη; Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, η παρούσα 
εισήγηση επιχειρεί να φωτίσει διαστάσεις των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, 
έτσι όπως εκφράζονται από τους ίδιους μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες 
αναλύονται θεματικά. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής και εκπαιδευτικοί 
Τυπικών Τάξεων καταθέτουν τις απόψεις, αλλά και τα βιώματα τους για τις πολυπολιτισμικές 
τάξεις που υπηρετούν και έτσι διερευνάται εάν είναι επαρκώς επιμορφωμένοι για να 
ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο. Στην 
εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ένα μέρος των αποτελεσμάτων σχετικά με το υπό διερεύνηση 
θέμα. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Καμέκης Απόστολος, Πολιτικός Επιστήμονας, Δρ.Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παππάς Ηλίας, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνητής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 
Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στην 

Ευρώπη, ειδικά σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ελλάδα, έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω 
του πολέμου, της βίας ή των διώξεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μετανάστευση μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε 
παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση των 
προβλημάτων υγείας τους στην Ελλάδα επηρεάζεται και από τις οικονομικές δυσχέρειες, η 
οποίες έχουν συμβάλει στη δραστική μείωση των δημόσιων πόρων, γεγονός που οδηγεί στο 
φαινόμενο του αποκλεισμού τους από την υγειονομική περίθαλψη. Αναμφισβήτητα, το 
κράτος πρόνοιας και τα υποσυστήματα του είναι σημαντικά για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης μέσω της διαπολιτισμικής συνεργασίας. Στο επίπεδο του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον κεντρικό σχεδιασμό και την 
εφαρμογή αντίστοιχης πολιτικής, η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του γηγενούς γιατρού και 
των ασθενών μεταναστών ή προσφύγων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 
προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα εργασία στοχεύει να συμβάλει στη 
συζήτηση για τη συγκρότηση κατάλληλων πολιτικών υγείας προσαρμοσμένων κυρίως στις 
ειδικές πολιτιστικές ανάγκες μεταναστών και προσφύγων με σκοπό την προώθηση της 
δημόσιας υγείας καθώς και της κοινωνικής ένταξης. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 
Μώκου Δέσποινα, Διεθνολόγος, Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών 
 
Σε όλες τις ιστορικές περιόδους οι άνθρωποι μεταναστεύουν και αναζητούν προορισμούς 

λόγω διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων όπως, οι βίαιες συγκρούσεις και οι 
πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, η κοινωνική και πολιτική καταπίεση ή καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή με σκοπό να εργασθούν και να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Τα τελευταία χρόνια η δυναμική των συγκρούσεων 
στη Μέση Ανατολή προκάλεσε μεγάλα κύματα προσφυγικών ροών που κατευθύνονταν τόσο 
προς την Ευρώπη, όσο και προς τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου 
Αφρικής.  
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Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να  εξετάσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 
μετακινούμενων πληθυσμών κατά την εσωτερική (ΜΕΝΑ, Middle East and North Africa) και 
εξωτερική μετανάστευση (Ευρώπη, Ασία).  

Και πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των μετακινούμενων 
πληθυσμών σε συνδυασμό με το γεγονός της τήρησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γι’ 
αυτούς που μετακινούνται. Επιπλέον θα διερευνήσουμε την προσπάθεια που κάνουν οι 
πληθυσμοί αυτοί για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση πάντα το εκπαιδευτικό 
και πολιτισμικό τους υπόβαθρο.   

Για την επίτευξη των σκοπών της εργασίας και όσον αφορά την εξωτερική μετανάστευση, 
θα δοθεί ερωτηματολόγιο σε μετανάστες/πρόσφυγες, γονείς μαθητών σε σχολείο 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας που θα προσπαθήσει να διερευνήσει το 
επίπεδο εκπαίδευσής τους. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων θα δείξει το επίπεδο 
εκπαίδευσης των μεταναστών/προσφύγων, αλλά ταυτοχρόνως και το αν γίνονται 
προσπάθειες από αυτούς για καλυτέρευσή του (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εγγραφή 
σε τμήματα ανοιχτού πανεπιστημίου κλπ.). Όσον αφορά την εσωτερική μετανάστευση (εντός 
της MENA), θα βασιστούμε σε υπάρχουσες έρευνες με τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματά τους. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα δείξουν το κατά πόσο οι μετακινούμενοι πληθυσμοί 
έχουν διάθεση για εκπαιδευτική ανέλιξη (για τις μεγαλύτερες κυρίως ηλικίες), έτσι ώστε το 
κάθε κράτος να προσαρμόσει ανάλογα τις στρατηγικές του επάνω στην εκπαίδευση των 
μεταναστών/προσφύγων για όλες τις ηλικίες. 

 
 

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας, Δ.Π.Θ. 

Κουντουράς Γεώργιος, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.  
Κατσιάνη Όλγα, Διδάκτωρ Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

 
Οι πρόσφυγες συχνά βιώνουν τραυματικά γεγονότα τόσο κατά τη διάρκεια που 

βρίσκονται στη χώρα τους λόγω κοινωνικών αναταραχών, όσο και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους προς τη χώρα υποδοχής. Τέτοια τραυματικά γεγονότα είναι ο θάνατος κάποιου 
συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου, σωματική, συναισθηματική ή/και σεξουαλική 
κακοποίηση, ψυχολογική βία, κ.α. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να διαχειριστούν τη φτώχεια, 
την αστεγία, την ανεργία, τον ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη 
εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα υποδοχής, αλλά και μετέπειτα στη 
χώρα μετεγκατάστασής τους.  

Η αναγκαστική μετανάστευση είναι μία στρεσογόνος εμπειρία που κάνει το άτομο ψυχικά 
ευάλωτο, καθώς το ίδιο υφίσταται αλλαγές στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινότητας και 
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της κοινωνίας που είχε συνηθίσει μέχρι τώρα να ζει. Οι αιφνίδιες αυτές αλλαγές στη ζωή των 
προσφύγων είναι ιδιαίτερα τραυματικές και ευθύνονται για πλήθος ψυχικών διαταραχών 
που αναπτύσσουν τα άτομα αυτά, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι η διαταραχή 
μετατραυματικού στρες και η κατάθλιψη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει μία 
βιβλιογραφική ανασκόπηση θεωριών και ερευνών σχετικά με την ευαλωτότητα σε ψυχικές 
διαταραχές που μπορούν να αναπτύξουν οι πληθυσμοί που μετακινούνται βίαια από τον 
τόπο διαμονής τους λόγω εμπόλεμης κατάστασης ή δύσκολων κοινωνικο-οικονομικών 
συνθηκών. 

Επιμέρους στόχοι της εισήγησής μας είναι να παρουσιαστούν βιβλιογραφικά ερευνητικά 
δεδομένα για την έκταση των ψυχικών διαταραχών και ιδιαίτερα της διαταραχής 
μετατραυματικού στρες και κατάθλιψης στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, 
τα διαγνωστικά κριτήρια και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις ψυχικές αυτές διαταραχές, 
η ταξινόμησή τους ανά φύλο και ηλικία, τα αίτια και οι συνέπειές τους στην υγεία και 
κοινωνική ζωή των προσφύγων, καθώς και προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπισή 
τους και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών που δουλεύουν σε προσφυγικές δομές στην 
ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο μεταναστών. 

 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ– ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια ΔΠΘ 
 
Από τη διαρκή επικαιρότητα του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος σε επίπεδο 

πολιτικό και κοινωνικό και με σημείο αναφοράς τη μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη 
πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και τις –μεταξύ άλλων– κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές συνεπαγωγές προκύπτουν σημαντικά επιστημονικά ερωτήματα, τα οποία 
επιχειρήθηκε να απαντηθούν ερευνητικά. Στην προτεινόμενη εισήγηση θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσω ψηφιακού 
ημιδομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συνιστά κατάλληλη μέθοδο μέτρησης απόψεων 
και αντιλήψεων. Απευθύνθηκε σε πολίτες σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. 
Τη μία ομάδα στόχο αποτελούν εκπαιδευτικοί και την άλλη πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, 
μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος. Η εξωτερική και εσωτερική εγκυρότητα της 
έρευνας υποστηρίχθηκε μέσω του σχεδιασμού των ερωτήσεων, της γεωγραφικής διασποράς 
του δείγματος και της διπλής πιλοτικής εφαρμογής του μεθοδολογικού εργαλείου. 
Συγκεντρώθηκαν 360 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 280 θεματικά εντάσσονται στη 
μελέτη του προσφυγικού/μεταναστευτικού υπό την οπτική μιας διαπολιτισμικής 
εκπαιδευτικής θεώρησης και τα 80 υπό την οπτική του κοινωνικού περικείμενου της 
διαμορφωμένης και διαμορφούμενης κατάστασης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω 
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της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής με ποσοτική ανάλυση των δεδομένων μέσω 
σχετικού λογισμικού Η/Υ. Για την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου (κάποιες από τις οποίες αποδόθηκαν πολυτροπικά) χρησιμοποιήθηκε 
πολυπαραγοντική σημειωτική ανάλυση. Τα πορίσματα οδηγούν σε διαπιστώσεις αναφορικά 
με 

–τη χρήση των λέξεων πρόσφυγας και μετανάστης ως πολυσημικά αμφίσημων σε αρκετές 
περιπτώσεις 

–τις απόψεις και τις στάσεις εκπαιδευτικών όσον αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης στη 
διαπολιτισμική διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σύγχρονο σχολείο και κατά 
συνέπεια στην κοινωνία 

–τις στάσεις και την ενσυναίσθηση των μελών της πλειονοτικής κοινωνικής ομάδας έναντι 
προσφύγων και μεταναστών 

–τις αντιλήψεις για τη σύνδεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με την πολιτειότητα στη 
σύγχρονη Ελλάδα κ.ά. 

 
 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
 
Αδαμίδου Βασιλική, ΠΕ70 Διευθύντρια του 63ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

 
Οι σημερινές κοινωνίες, διαφέρουν κατά πολύ από εκείνες του παρελθόντος με έναν 

τρόπο μη αναμενόμενο για το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η τεχνολογική εξέλιξη μηδένισε 
τις αποστάσεις και οι λαοί γνωρίστηκαν μεταξύ τους, παρόλα αυτά, οι οικονομικές 
ανισότητες, τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι συντέλεσαν 
καταλυτικά στην πραγματοποίηση μαζικών πληθυσμιακών μετακινήσεων με στόχο την 
αναζήτηση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου. Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μια κατεξοχήν χώρα πολιτισμικής ετερότητας εφόσον αποτέλεσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί πόλο έλξης διαφορετικών πολιτισμών. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει 
σημαντικά το εκπαιδευτικό συγκείμενο του ελληνικού σχολείου. Αμφίδρομα, όμως και το 
σχολείο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ομαλή μετάβαση των παιδιών των μεταναστών 
στην νέα τους πραγματικότητα. Το σχολείο έχει ισορροπητικό ρόλο στην κοινωνία. Επιδιώκει 
την ισοτιµία, την αλληλοαποδοχή, τον αλληλοσεβασµό και τη δηµιουργική αλληλεπίδραση 
όλων των µαθητών ανεξαρτήτου πολιτισµικής καταγωγής (Σγούρα και συν, 2018). Κάθε 
σχολείο, αποτελεί μια ξεχωριστή κοινότητα με τη δική της κουλτούρα και κανόνες. Ο 
Διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας κατέχει καθοριστικό ρόλο, προσδίδοντας 
ταυτότητα, όραμα και προσανατολισμό στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
γονείς. Ο τρόπος που η ηγεσία αντιμετωπίζει την πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών 
συνδράμει ώστε να αλλάξει η παραδοσιακή µονοπολιτισµική κουλτούρα (Τσώνη, 2018). Το 
σχολείο, παγκοσµίως, συνιστά τον κύριο δηµόσιο οργανισµό που οικοδομεί τις βάσεις ενός 
κράτους µε διαπολιτισµικές διαστάσεις (Κατσαµά, 2014). Ο διευθυντής της σχολικής 
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μονάδας οφείλει, να ενισχύσει τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος, να συντάξει ένα σχέδιο 
δράσης με σκοπό τη συνεργασία με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον, διότι 
πρόκειται για τον φορέα του κράτους που βρίσκεται πιο κοντά με τη μεγαλύτερη μερίδα των 
μεταναστών, έναντι των άλλων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσης 
προσπάθειας είναι να παρουσιαστούν τρόποι προσέγγισης για τη συμπερίληψη των 
μεταναστών μαθητών και των παιδιών των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 

 
 

Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΝΑΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
 

Κοσμαδάκης Νίκος, Δημοσιογράφος- Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης 
 
Μ΄ έναν απλό ορισμό, πολυπολιτισμικότητα σημαίνει τη συνύπαρξη διαφορετικών 

πολιτισμών σ΄ ένα κρατικό μόρφωμα. Η πολυπολιτισμικότητα ως συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτισμών είναι συνεχώς παρούσα από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε πως 
για να βρει έναν καλύτερο τρόπο ζωής πρέπει να μετακινηθεί. Πλέον, η πολυπολιτισμικότητα 
κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.  

Μέσα σε αυτήν την πολύ σύντομη ανακοίνωση, θα προσπαθήσω να μιλήσω για τη 
σύγχρονη διάσταση της πολυπολιτισμικότητας. Η πολυπολιτισμικότητα, όπως σημειώνει ο 
Λάβδας, συνιστά πρόκληση τόσο για την πολιτική θεωρία όσο και για τη δημόσια ατζέντα. 
Θα επιχειρήσω λοιπόν να αναφερθώ στους λόγους εκείνους που η πολυπολιτισμικότητα 
βρίσκεται στο προσκήνιο. Η παγκοσμιοποίηση, ο νέος τρόπος διαχείρισης της εξουσίας από 
τα κέντρα λήψης αποφάσεων  δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από το νέο τρόπο 
μετακίνησης των ανθρώπων.  

Την ίδια στιγμή, με βάση στοιχεία που βλέπουν κατά καιρούς το  φως της δημοσιότητας, 
υπάρχει μια συνεχής και αυξητική ροή των ανθρώπων που γεννιούνται στην Αφρική. Η 
Αφρική πληθαίνει με γεωμετρική πρόοδο πράγμα που θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις 
τόσο για τα δημόσια συστήματα όσο και για τη νέα ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι αφενός να αναδείξει το κανονιστικό βάρος της 
πολυπολιτισμικότητας που εδράζεται πάνω στην ελευθερία και στην ισότητα και αφετέρου 
να καταδείξει πως η πολυπολιτισμικότητα θα ανασυγκροτήσει τα σύγχρονα ευρωπαϊκά 
δημόσια συστήματα. 
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Α11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (COVID-19) ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Φραγκάκης Αντώνιος, Δρ. Φαρμακοποιός-Αρωματοθεραπευτής. Qualification 

aromathérapie par la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg 
 
Η πανδημία ανέδειξε, μεταξύ άλλων, και τον κρίσιμο ρόλο των φαρμακοποιών. Η δράση 

των φαρμακοποιών αποτελεί καταληκτικό παράγοντα στην παροχή  υγειονομικής 
περίθαλψης στο ευρύ κοινό παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Ο 
ρόλος τόσο του ελληνικού φαρμακείου με την ευκολία της προσβασιμότητας όσο και του 
σύγχρονου Έλληνα φαρμακοποιού με το επιστημονικό υπόβαθρο και την ενσυναίσθηση 
απέναντι στην ατομική και συλλογική ευθύνη,είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Τώρα περισσότερο από ποτέ, ο φαρμακοποιός, 
ως επαγγελματίας και σύμβουλος υγείας, είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση και 
εκπαίδευση του κοινού, με απώτερο σκοπό τη σωματική και ψυχική ενδυνάμωση των 
ατόμων και κατ’επέκταση τον περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19 στην κοινότητα. 

Απώρια των ανωτέρω  είναι η ανάδειξη του ρόλου του Έλληνα φαρμακοποιού, τη 
δεδομένη χρονική στιγμή, που η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή 
υγειονομική κρίση. Στόχος της εισήγησης είναι η ενημέρωση και δραστηριοποίηση του 
κοινού σε θέματα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα, που ενδιαφέρουν άμεσα τόσο την ελληνική 
όσο και την παγκόσμια κοινότητα. 

 
 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
 

Δούκη Σταματίνα, Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, Phd(c) 
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται 

κάθε μορφή βίας που λαμβάνει χώρα μεταξύ ατόμων που είχαν ή έχουν στενή διαπροσωπική 
σχέση (σύντροφοι, παιδιά) και δύναται να οδηγήσει σε σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική 
κακοποίηση. Η ενδοοικογενειακή βία παρατηρείται σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές 
ομάδες, φυλές και πολιτισμούς. Στις 27 Μαρτίου 2020, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, εξήγγειλε Δελτίο Τύπου για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19. Η παρούσα εργασία 
στοχεύει στη διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-
19, καθώς και στις στρατηγικές αντιμετώπισής της, ώστε να αναδειχθεί η σημαντικότητα του 
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μείζονος αυτού κοινωνικού φαινομένου. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση στοιχείων και επιστημονικών άρθρων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (PubMed), Google Scholar και Scopus. Τα μέτρα 
περιορισμού και οι συστάσεις «stay home», για την προστασία από τη μολυσματική 
εξάπλωση του ιού, αποτέλεσαν παράγοντες κινδύνου για την αύξηση της επιθετικότητας και 
της ενδοοικογενειακής βίας, απόρροια της καταναγκαστικής εγγύτητας, του οικονομικού 
άγχους, της κατάχρησης εξουσίας και της αστάθειας. Στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, 
(πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά, μετανάστες, αγρότες) διαπιστώθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος 
εμφάνισης βίας, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έγκαιρη 
αναφορά στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αποτελεί το 
μοναδικό τρόπο για την πρόληψη του κινδύνου εμφάνισής της. Ο φόβος και η αβεβαιότητα 
που σχετίζονται με τις πανδημίες και τα περιοριστικά μέτρα αναχαίτισης της μολυσματικής 
εξάπλωσης τους, που παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την πυροδότηση και την 
επιδείνωση των διαφόρων μορφών ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να αποτελέσουν 
πολύτιμες πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικών υγείας και για το σχεδιασμό κατάλληλων 
παρεμβάσεων και δράσεων, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις 
που προκύπτουν, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης. 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19 
 

Σαρόγλου Πασχάλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση 
Κώστας Απόστολος, Δρ., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, το μάθημα μεταφέρθηκε απότομα από τον 

φυσικό χώρο της σχολικής αίθουσας στον ηλεκτρονικό. Το έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός 
της υγειονομικής κρίσης οδήγησε στην αναγκαστική υιοθέτηση μιας διαφορετικής μορφής 
εκπαίδευσης από απόσταση, γνωστής ως Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία (Ε.Α.Δ.). 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ώστε 
να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: α) Τι προβλήματα και προκλήσεις προέκυψαν 
κατά τη διδακτική πράξη την περίοδο του κορονοϊού; β) Ποιες προτάσεις έγιναν για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων επειγουσών καταστάσεων στο μέλλον; 
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση επιστημονικών άρθρων με συγκεκριμένο αλγόριθμο κατά το 
διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2021 σε τρεις βάσεις δεδομένων (Web of Science, Scopus, 
ERIC) και χειροκίνητα σε επιστημονικά περιοδικά για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο PRISMA και υιοθετήθηκε σειρά από προκαθορισμένα κριτήρια, 
όπως η γλώσσα συγγραφής (αγγλικά), το χρονικό εύρος δημοσίευσης (Μάρτιος 2020- 
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Αύγουστος 2021), ο μεθοδολογικός σχεδιασμός (εμπειρική έρευνα), η βαθμίδα εκπαίδευσης 
(μόνο πρωτοβάθμια ή  πρωτοβάθμια μαζί με δευτεροβάθμια) και το δείγμα (εκπαιδευτικοί, 
μαθητές ή γονείς). Αρχικά εντοπίστηκαν 1.059 καταγραφές από τις οποίες οι 46 
συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς κλήθηκαν να βρουν 
εσπευσμένα λύσεις σε δύσκολα ζητήματα. Συμπερασματικά, τα προβλήματα που προέκυψαν 
ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο αν αφορούν την τεχνολογία (κατηγορία 1), 
την παιδαγωγική διαδικασία (κατηγορία 2) ή την υγεία και την ψυχολογία (κατηγορία 3). Η 
κατηγορία 1 και 2 κυριάρχησαν. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα αποτελέσματα 
από τον άξονα των μελλοντικών πρακτικών-προτάσεων με το 96% περίπου των αναφορών 
να ανήκουν σε μία από τις πρώτες δυο κατηγορίες. Ανάμεσά τους, αυτές που θα είχαν νόημα 
για τα ελληνικά δεδομένα ήταν οι εξής: βελτίωση και αναβάθμιση υπάρχουσας τεχνολογικής 
και διαδικτυακής υποδομής, διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων ενίσχυσης της ψηφιακής 
ετοιμότητας εκπαιδευτικών και μαθητών, υιοθέτηση μαθητοκεντρικών μεθόδων 
διδασκαλίας. 

 
 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick  
 
Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα εκάστου «να συμμετέχει στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφ΄όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων 
και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Εκτός από τη γενική κατοχύρωση του 
δικαιώματος συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας και της ελευθερίας της ιδιωτικής 
οικονομικής πρωτοβουλίας, το Σύνταγμα κατοχυρώνει δικαιώματα που περιέχουν 
σπουδαίες ειδικές πλευρές της οικονομικής ελευθερίας, όπως το δικαίωμα εργασίας ως 
ελευθερία εργασίας και επαγγελματική ελευθερία. Μέσα από την εργασία ο άνθρωπος όχι 
μόνο εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του υλικά αγαθά, και μαζί με αυτά 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και ικανοποιεί πνευματικές του ανησυχίες, 
αναπτύσσει κοινωνική δράση και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τους στόχους του ως 
ατόμου και ως μέλους της κοινωνίας. 

Παρ’ότι το πιο πάνω δικαίωμα είναι αναγνωρισμένο και προστατεύεται από την 
υπάρχουσα νομοθεσία (σε Ελλάδα και Κύπρο), οι συνθήκες που επικράτησαν εξαιτίας της 
πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιφέρει μια σειρά από ριζικές αλλαγές. Το πιο 
συχνό φαινόμενο είναι η αιφνίδια διακοπή της εργασίας και η αναγκαστική υπαγωγή σε 
πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων μέσω επιδόματος, η αναγκαστική αλλαγή του τρόπου 
εργασίας (π.χ. εξ αποστάσεως) ή ακόμα και του τόπου εργασίας. 

Δίνοντας έμφαση στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα (π.χ. κοινωνικός λειτουργός, 
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ψυχολόγος, καθηγητής, κτλ.) αυτό το οποίο επικράτησε, κατά κύριο λόγο, ήταν η αποξένωση 
μεταξύ επαγγελματία και εξυπηρετούμενου. Επιπρόσθετα, η αδυναμία ικανοποιητικής 
υποστήριξης είτε λόγω απουσίας ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού, είτε λόγω απειρίας στον 
τρόπο χρήσης του εξοπλισμού ή της εξ αποστάσεως εργασίας κατέστησε την εργασία του 
προσωπικού των συγκεκριμένων επαγγελμάτων αρκετά επισφαλή. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
εργασία επικεντρώνεται α) στις αλλαγές που προέκυψαν στον τρόπο εργασίας των 
επαγγελματιών μέσα από την πανδημία, όπως και β) στη διερεύνηση του βαθμού κατά τον 
οποίο αυτές οι αλλαγές απειλούν το δικαίωμα στην εργασία. 

 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 
Κωνσταντινίδου Ζωή, Νηπιαγωγός ΠΕ60, Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα Δι.Πα.Ε., 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση για ανάπτυξη σύγχρονων και ουσιαστικών 

μορφών επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας (Sandberg & Vuorinen, 2008) 
εστιάζοντας στη σημασία της γονεϊκής συμμετοχής για την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
μαθητών (Vyverman &Vettenburg, 2009). Η προσπάθεια αυτή όμως πρόσφατα συνάντησε 
μια σημαντική τροχοπέδη. Η πανδημία COVID-19 επέφερε στην ανθρωπότητα πολλές 
αλλαγές (Wang et al., 2020) επηρεάζοντας τη σχολική ζωή και κατά συνέπεια τη συνεργασία 
σχολείου-οικογένειας αφού η επικοινωνία των δύο μερών μετατράπηκε σε ηλεκτρονική ή δια 
ζωής με συγκεκριμένους κανόνες και ελάχιστες ευκαιρίες φυσικής παρουσίας στο σχολικό 
περιβάλλον (Κεσσοπούλου&Τσιμπιδάκη, 2021). Οι γονείς δεν έχουν πλέον το βαθμό 
προσβασιμότητας στους σχολικούς χώρους που είχαν παλαιότερα και αυτό αποτελεί μια νέα 
πρόκληση που το σύγχρονο ελληνικό σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας μέσα από τη δημιουργία ενός εξ αποστάσεως δικτύου συνεργασίας των 
μαθητών και των οικογενειών τους κατά την περίοδο της πανδημίας το σχολικό έτος 2021-
2022. Υλοποιήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο του Νομού Ηρακλείου και διήρκησε συνολικά 5 
μήνες. Στόχο είχε την παροχή κινήτρων για ενεργή εμπλοκή των γονέων στη διδακτική 
πρακτική αξιοποιώντας τεχνικές και μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η 
παρουσίαση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους αξιοποιήθηκε το κατασκευαστικό 
παιχνίδι ώστε να ενθαρρύνει τα μέλη των οικογενειών των μαθητών, αλλά και τις οικογένειες 
μεταξύ τους, να απασχοληθούν συλλογικά και να αναπτύξουν σχεδιασμούς, συνθέσεις και 
συνεργατικές δράσεις. Αφορμή στάθηκε «Η τσάντα των κατασκευών» που περιείχε 
οικοδομικό υλικό και φύλλα καταγραφής και συνόδευε κάθε εβδομάδα ένα παιδί στο σπίτι 
του. Μέσα από το σχεδιασμό της δράσης δίνονταν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης των 
συμμετεχόντων αλλά και κίνητρα για εισαγωγή ‘’ανοιχτών’’ υλικών στο κατασκευαστικό τους 
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παιχνίδι. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες μοιράζονταν το υλικό μέσα από ασύγχρονες 
πλατφόρμες μάθησης με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό δίκτυο 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των οικογενειών και της εκπαιδευτικού. 

 
 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 

 
Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα στην ανάπτυξη ψυχολογικών 

συμπτωμάτων μετά από φυσικές καταστροφές. Εδώ και αρκετά χρόνια οι ερευνητές 
ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν πώς οι καταστροφές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
παιδιών στο σπίτι, στις ομάδες συνομηλίκων και στο σχολείο τους. Η συντριπτική 
πλειοψηφία της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας επικεντρώνονται στις συναισθηματικές και 
συμπεριφορικές αντιδράσεις των παιδιών και εφήβων μετά από φυσικές καταστροφές. 
Διάφορες αρνητικές συμπεριφορικές αντιδράσεις έχουν μελετηθεί μετά την καταστροφή και, 
όταν αναλύονται ανά ηλικία, έχουν αποκαλύψει ουσιαστικές διαφορές μεταξύ βρεφών, 
νηπίων, μικρών παιδιών και εφήβων. Συγκεκριμένα, ενώ τα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να 
εμφανίσουν παλινδρομημένες συμπεριφορές, οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν 
σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Τα παιδιά έχουν συχνά το χρόνο, την ενέργεια, τη 
δημιουργικότητα και την ικανότητα να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου μετά από 
φυσικές καταστροφές και η συμμετοχή τους σε αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται και να αναγνωρίζεται από τους «σημαντικούς άλλους». Η οικογένεια και το 
σχολείο -ως δύο από τους πιο βασικούς πυλώνες στη ζωή τους-μπορούν να βοηθήσουν τα 
παιδιά να επιστρέψουν συντομότερα και με λιγότερα ψυχολογικά τραύματα στις 
καθημερινές δραστηριότητες τους και να αντιμετωπίσουν το σεισμό ως μία εμπειρία ζωής. 
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των μεγάλων 
κυμάτων έρευνας (major waves of research) για το παιδί και τις φυσικές καταστροφές, η 
κατανόηση των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών τους και η ανάλυση βασικών στρατηγικών 
αντιμετώπισης και ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων στο σπίτι και στο σχολείο. 

 
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δικηγόρος 

 
Τα δικαιώματα αποτελούν βασικό ¨εργαλείο¨ κοινωνικής συμβίωσης και ο βαθμός 

κατοχύρωσης τους χαρακτηρίζει την ίδια την ποιότητα της πολιτείας και του νομικού 
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πολιτισμού από τον οποίο διέπεται. Διαδικασίες και αρχές όπως η στάθμιση, η τριτενέργεια 
και η αναλογικότητα αποτελούν την βάση πάνω στην οποία διαγράφεται η λεπτή ισορροπία 
μεταξύ του ατομικού και του συλλογικού συμφέροντος στα πλαίσια μιάς δίκαιης κοινωνικής 
συμβίωσης. Η πανδημία ήρθε να δοκιμάσει αυτή ακριβώς την λεπτή ισορροπία ανοίγωντας 
ζητήματα πολύπλευρα με προεκτάσεις που αγγίζουν θεμελιώδεις αρχές όπως η αρχή της 
ισότητας (άρθρο 4 Σ) κ.α. Το Σύνταγμα μας και όλες οι νομικές ρυθμίσεις που ανέκυψαν την 
περίοδο της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε έχουν μια συνέπεια ως προς τις αρχές του 
κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος γεγονός που αποδεικνύει ότι τόσο το 
Σύνταγμα μας όσο και ο νομικός πολιτισμός μας έχουν μια καθαρά ανθρωποκεντρική 
θεώρηση και όχι ατομικιστική πράγμα το οποίο στηρίζεται πασιφανώς στην διάταξη του 
άρθρου 25 παρ. 4 του Σ περί κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Η νομική εδραίωση περί 
κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δεδομένη δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτό εφαρμόζεται 
αυτόματα στην κοινωνία πράγμα το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα με την στάση της κοινωνίας 
απέναντι στην ανάγκη καθολικού εμβολιασμού. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Φύκαρης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ζαγκότας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπ. Ιωαννίνων  

Μπίμπα Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 
Ένα από τα βασικά μέτρα προφύλαξης από τη λοίμωξη Covid-19 είναι η χρήση μάσκας 

υγειονομικής προστασίας προσώπου, την οποία φορούν και οι μαθητές αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί στο σχολείο, καθώς και κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ωστόσο, καίριο 
ερώτημα αποτελεί εάν η κάλυψη μέρους του προσώπου από τη μάσκα επιτρέπει την 
αναγνώριση των εκφραζόμενων συναισθημάτων αυτού, που φορά τη μάσκα από τους 
άλλους, που βλέπουν το πρόσωπο με τη μάσκα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την 
επικοινωνία των συμμετεχόντων στη διδακτική διαδικασία. Η διερεύνηση αυτής της 
διάστασης αποτελεί ερευνητικά παιδαγωγική και διδακτική καινοτομία, ενώ τα εξαγόμενα 
συμπεράσματα μπορούν να αναδείξουν τη σημασία της επίδρασης της μάσκας για την 
κατανόηση των εκφραζόμενων συναισθημάτων των συμμετεχόντων στη διδακτική 
διαδικασία και, τελικά, στη μάθηση. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εισήγηση επιδιώκεται να 
διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα προσώπων, που 
φορούν μάσκα υγειονομικής προστασίας προσώπου. Η παρουσιαζόμενη έρευνα αξιοποίησε 
τη μέθοδο της «Μελέτης Περίπτωσης» και χρησιμοποιήθηκε ειδικό «Φύλλο Αναγνώρισης 
Συναισθημάτων», σε μαθητές Α΄, Γ΄ & Ε΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων 
Γυμνασίου, επί του οποίου οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνωρίσουν συναισθήματα 
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εικονιζόμενων ενηλίκων, που φορούσαν μάσκα υγειονομικής προστασίας προσώπου και οι 
οποίοι εξέφραζαν εννιά συναισθήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές 
του δείγματος αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες ως προς την αναγνώριση των 
συναισθημάτων, σε ποσοστό 62%. Το σημαντικό αυτό ερευνητικό συμπέρασμα δεικνύει την 
αδυναμία στην αναγνώριση των συναισθημάτων από τους μαθητές της έρευνας, κάτι που 
προκρίνει την ανάγκη ανάπτυξης ανάλογης διδακτικής πρότασης αντιμετώπισης της 
κατάστασης αυτής, η οποία και προτείνεται στην παρούσα εισήγηση, για την υπέρβαση της 
δυσκολίας αντίληψης των συναισθημάτων εκείνων, που φορούν μάσκα υγειονομικής 
προστασίας προσώπου από τους υπόλοιπους, ενδυναμώνοντας την επικοινωνιακή τους 
δυνατότητα, που αποτελεί βασικό παράγοντα επίτευξης αποτελεσματικής μάθησης. 

 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 

 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου Σερρών 
 
Στη σχολική μονάδα που ηγείται, το στυλ διαχείρισης του διευθυντή παίζει σημαντικό 

ρόλο στην καλλιέργεια της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
στη μονάδα, και συνεπώς στην ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού της έργου. 
Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας του ιού Covid-19 άλλαξε γρήγορα τα δεδομένα και 
εισήγαγε νέες συνθήκες στην παιδεία και στην εκπαίδευση για την προστασία του γενικού 
συμφέροντος της δημόσιας υγείας. 

 Με αυτό το σκεπτικό, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις μορφές 
ηγεσίας που ακολουθούν οι διευθυντές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ν. 
Σερρών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών καθώς και να 
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο ο τύπος ηγεσίας επηρεάζει την ποιότητα επαγγελματικής 
ζωής των εκπαιδευτικών. 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 344 εκπαιδευτικούς. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο ηγεσίας των Avolio & Bass και 
ποιότητας επαγγελματικής ζωής ProQOL-5.  

Οι συνεχείς μεταβλητές, που αφορούσαν στην κλίμακα Likert και η περιγραφική τους 
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την  μορφή της «μέσης τιμής» και της «τυπικής 
απόκλισης».  

Όπως αποκαλύπτεται η κυρίαρχη μορφή σχολικής ηγεσίας στο Ν. Σερρών, όπως την 
εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι η διοικητική μορφή της, με την διανεμητική, την 
μετασχηματιστική και την εκπαιδευτική να ακολουθούν. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 
παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ποιότητας επαγγελματικής ζωής και υψηλά επίπεδα 
επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Παρατηρείται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

147 
 

εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα με τη διανεμητική και ακολουθούν η εκπαιδευτική και η διοικητική 
μορφή ηγεσίας. 

Συμπερασματικά, παρά τον περιορισμό του διευθυντή του σχολείου σε έναν 
γραφειοκράτη που δρα στο πλαίσιο συνεχών αλλαγών νόμων και εγκυκλίων, οι 
εκπαιδευτικοί, εκλαμβάνουν την εξουσία και την επιρροή του ως άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ποιότητα επαγγελματικής ζωής τους ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Χαλκιαδάκης Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτωρ - Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Στη συγκεκριμένη εισήγηση πρόκειται να παρουσιαστεί το ερωτηματολόγιο που 

σχεδιάστηκε στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος του Αυτόνομου Πανεπιστημίου 
Βαρκελώνης στο οποίο συμμετέχει ο εισηγητής. Η έρευνα αναζητά διαφοροποιήσεις ή μη, 
στο επίπεδο ψηφιακής κουλτούρας και την εφαρμογή ψηφιακών μέσων σε διάφορες 
σχολικές διαδικασίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας 
των σχολείων λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την 
πανδημία Covid-19.  

Θα αναλυθούν οι περίοδοι διαφοροποιημένης λειτουργίας των σχολικών μονάδων κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας (Επείγουσα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, Διακοπτόμενη Πρόσωπο 
με Πρόσωπο Διδασκαλία) καθώς και η ποσοστιαία επίδραση της στην παγκόσμια 
εκπαιδευτική κοινότητα. Θα παρουσιαστούν συγκριτικά τα κυριότερα πλαίσια ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό του 
εργαλείου της ποσοτικής έρευνας. Επιπρόσθετα του σχεδιασμού, θα συζητηθεί στην 
εισήγηση η δομή, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, καθώς και οι διαδικασία 
αξιολόγησής του. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

 
Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
Η πανδημία Covid-19 επηρέασε και δυστυχώς επηρεάζει ακόμη τις ακαδημαϊκές 

διαδικασίες, καθώς και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών  σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές καλούνται να λάβουν σήμερα αποφάσεις που 
οι συνέπειες και τα αποτελέσματά τους θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμα. Η πανδημία, η 
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«ρητορική» της και ο τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων της στην εκπαιδευτική πράξη 
έχει αφενός αποκαλύψει ευπάθειες, αλλά και αφετέρου έχει αναδείξει εξαιρετική 
ανθρώπινη επινοητικότητα και δυνατότητες, ενώ παράλληλα έχει επηρεάσει σημαντικά την 
επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών και την «παιδαγωγική» τους στάση. Ταυτόχρονα 
η πανδημία και οι επιπτώσεις της στο εκπαιδευτικό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον των μαθητών έχουν επηρεάσει την εκπαιδευτική τους πορεία και την στάση τους 
απέναντι σε σπουδές και επαγγέλματα. 

Η  μελέτη μας εστιάζει σε καθηγητές και μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου και προσπαθεί να 
διερευνήσει: 

• Τις επιπτώσεις του COVID-19 στον εκπαιδευτικό χώρο για τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 

• Τις μεταβολές στην επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών ως πιθανή συνέπεια 
της πανδημίας και των επιπτώσεών της στον χώρο του σχολείου 

• Την στάση των μαθητών απέναντι σε σπουδές και επαγγέλματα σε συνάρτηση με την 
πανδημία και την ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον. 

Μέσα από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας, 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στα προαναφερόμενα ερωτήματα και ταυτόχρονα να τα 
τοποθετήσουμε στο υπάρχον πλαίσιο της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, προτείνοντας 
έναν πληρέστερο -κατά την άποψή μας-σχεδιασμό. 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ; 
 

Τσακιράκις Γιάννης, Καθηγητής Εφαρμογών ΑΣΠΑΙΤΕ 
Κιμουλάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 
Η τεχνολογία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω, 

εκτός των άλλων, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 
Κατά την περίοδο δε της πανδημίας παρατηρείται μεγάλη αύξηση των διαδραστικών 
χρήσεων του διαδικτύου στην διδακτική πρακτική και την μαθησιακή πράξη, η οποία –εκτός 
των άλλων- συχνά επιβάλλεται από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου. Ωστόσο, 
πρόσφατες μελέτες που αξιολογούν την εμπλοκή στο διαδίκτυο επιχειρούν να αναδείξουν 
παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην παραμέληση και εγκατάλειψη βασικών 
αναγκών των ατόμων αυτών. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης της 
τεχνολογίας και ειδικότερα της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων 
που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μονάδες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης της Αττικής και ανέδειξε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα 
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κοινωνικό-οικονομικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά των μαθητών με το φαινόμενο του 
διαδικτυακού εθισμού. Επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και του 
καθηγητή που, σε συνθήκες αντίξοες και για τον ίδιο λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης 
και της «επιβολής» της τηλεκπαίδευσης, καλείται αφενός να αναπτύξει τις τεχνολογικές και 
διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και αφετέρου να υιοθετήσει 
συμβουλευτικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ 

 
Βερέβη Άλκηστις, Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Κοινωνίας 
Καμπέρης Νίκος, Ερευνητής Α΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία 

Αθηνών  
Πέτσα Ευγενία, Πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 
Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, σε μια εποχή έντονης 

οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής κρίσης και σε μια κοινωνία με πολύ περιορισμένες 
εθελοντικές δομές, λειτούργησε σαν ένα νέο κοινωνικό πεδίο στο οποίο εκφράστηκαν όλες 
σχεδόν οι πρακτικές και οι νοοτροπίες που για δεκαετίες χαρακτήριζαν τις σχέσεις των 
ατόμων με το κράτος και το σύστημα υγείας, τους «υπαλλήλους» και τους «ειδικούς».  

Η έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ διενεργήθηκε την περίοδο 2015-2018 και σ’ αυτή  
συμμετείχαν 24 εθελοντές της γραμματείας, 14 εθελοντές γιατροί και 20 επωφελούμενοι. Τα 
ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Για κάθε ομάδα 
χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό ερωτηματολόγιο το οποίο αντανακλούσε την ιδιαιτερότητα 
της ομάδας και τις σχετικές με αυτή υποθέσεις έρευνας. Το υλικό των συνεντεύξεων 
αναλύθηκε με θεματική ανάλυση περιεχομένου.  

Τα ερωτήματα που επιχειρούμε να απαντήσουμε είναι: α) ποια θεωρούσαν οι 
επωφελούμενοι ότι ήταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και β) πώς μέσα από αυτό 
το πρίσμα αντιμετώπιζαν τους εθελοντές του κοινωνικού ιατρείου, τις προσφερόμενες σε 
αυτό υπηρεσίες και τα αντίστοιχα αγαθά. Τα ερωτήματα απαντώνται με βάση τις 
συνεντεύξεις των εθελοντών της γραμματείας. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων συνάγεται ότι ορισμένοι επωφελούμενοι δεν 
περιορίστηκαν σε αυτό που το Κοινωνικό Ιατρείο μπορούσε πραγματικά να τους προσφέρει 
(εξετάσεις, θεραπείες, παραπεμπτικά, φάρμακα, κ.λπ.) αλλά αναζήτησαν να τους 
αναγνωριστούν θέσεις, δικαιώματα, «διευκολύνσεις» και ιδιαιτερότητες που απέρρεαν από 
την προηγούμενη εργασιακή και κοινωνική τους κατάσταση. Έτσι η αυξανόμενη ζήτηση σε 
«συμβολικά αγαθά» και οι ποικίλες «στρατηγικές συμβολικής αποκατάστασης των 
επωφελούμενων» οδήγησαν συχνά τους εθελοντές της γραμματείας/ φαρμακείου και των 
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ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων όχι μόνο στην ένταση και την κούραση αλλά και στη 
διαχείριση της απρόσμενης ή και δυσβάστακτης «νεύρωσης της κοινωνικής έκπτωσης». 

Α12. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ SOCIETY AT LARGE 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Κουρέα Λευκή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Φελλά Αργυρώ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  

Χριστοδουλίδου Παναγιώτα, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
 
Η παρούσα μικτή έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικο-

συναισθηματικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε φοιτητές/τριες με αναπηρία κατά 
την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 82 
φοιτητές/τριες με αναπηρία δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες συμπλήρωσαν διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σχετικό με την εμπειρία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά της διάρκεια της πανδημίας. Τριάντα (30) άτομα 
προχώρησαν στην παραχώρηση 30λεπτης ημι-δομημένης συνέντευξης, η οποία εξέτασε σε 
βάθος τις εμπειρίες και τα βιώματά τους. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 
παραμονή στο σπίτι επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη ζωή των φοιτητών/τριών με αναπηρία 
σε διάφορους τομείς: (α) Στον συναισθηματικό τομέα, το ένα τρίτο των φοιτητών/τριών με 
αναπηρία δήλωσε αυξημένα επίπεδα άγχους, μοναξιάς και αναστάτωσης. Οι φοιτητές/τριες 
με κινητικά προβλήματα εξέφρασαν εντονότερο φόβο για τον εαυτό τους αλλά και για τους 
φροντιστές τους. (β) Στον κοινωνικό τομέα, η πανδημία επηρέασε σημαντικά τη ρουτίνα και 
τις καθημερινές συνήθειες των φοιτητών/τριών. Στους/στις φοιτητές/τριες με αναπηρία 
έλειψαν σημαντικά οι συναναστροφές με συγγενείς (54,9%) και φίλους (61,2%). Αυτό φάνηκε 
εντονότερο στα άτομα με αγχώδη διαταραχή, τα οποία βίωσαν εντονότερο άγχος εξαιτίας 
του εγκλεισμού τους. (γ) Στον ακαδημαϊκό τομέα, όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες 
παρακολουθούσαν εξ αποστάσεως μαθήματα, χωρίς όμως να δηλώνουν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι/ες με την εκπαιδευτική εμπειρία. Τα άτομα με δυσλεξία και ΔΕΠΥ 
παρουσίασαν σε εντονότερο βαθμό αδυναμία στην προσοχή και συμμετοχή στο μάθημα. 
Επίσης, τόνισαν τις δυσκολίες στην παροχή ακαδημαϊκών διευκολύνσεων καθώς και στη 
στήριξη από καθηγητές κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Τα ευρήματα της 
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παρούσας έρευνας θα συζητηθούν και θα αναλυθούν υπό το πρίσμα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας και των καλών πρακτικών στήριξης ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Τέλος, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για την αναδιαμόρφωση της πολιτικής και 
πρακτικής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή δίκαιης και ισότιμης 
πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. 

Α13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PISA ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ 

 
Αγγελάκη Ρόζη- Τριανταφυλλιά, Διδάσκουσα ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Καθηγήτρια- Σύμβουλος ΕΑΠ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 
 
Ο επιστημονικός γραμματισμός των παιδιών σήμερα, έγκειται στο σύνολο των 

ικανοτήτων που αναπτύσσουν αναφορικά με την κατανόηση και ερμηνεία των γεγονότων 
που συνδέονται με τον φυσικό και βιολογικό κόσμο. Επιπλέον, αφορά τις δεξιότητες που 
καλλιεργούν σχετικά με τη συνειδητοποίηση και της αληθινής φύσης της Επιστήμης και του 
αντικειμένου της Τεχνολογίας, με σκοπό αφενός τη θεώρησή τους ως μορφές ανθρώπινης 
γνώσης, αφετέρου δε τη σύνδεσή τους με την πολιτισμική πρόοδο των κοινωνιών. Καθώς 
στις μετανεωτερικές κοινωνίες η διεπιστημονικότητα αποτελεί ζητούμενο, οι προσπάθειες 
να εξοικειωθούν τα παιδιά με το επιστημονικές θεωρίες και, γενικά, το περιεχόμενο των 
Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην 
ενοποίηση των διδακτικών αντικειμένων που ωθούν στην απόκτηση γνώσης σχετικά με τις 
ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πνευματικές συνθήκες συνθηκών που επικρατούσαν 
κατά τη θεσμοθέτηση της εκάστοτε επιστημονικής ιδέας. Δεδομένου πως η Λογοτεχνία για 
παιδιά ευνοεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μέσα από το φίλτρο της «περνά» 
η κατανόηση του κόσμου, στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί η προσπάθεια του Χάρη 
Σακελλαρίου να μυήσει ευχάριστα τους ανήλικους αναγνώστες του μυθιστορήματός του με 
τίτλο Η φωτιά που δεν σβήνει (Καστανιώτης, 2011,) σε πρακτικές που αφορούν στην 
καθολική θέαση των τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και στην κατανόηση της Επιστήμης 
μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας, προωθώντας την κριτική σκέψη των αναγνωστών σύμφωνα 
με το διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών PISA. 
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Καλπακίδου Μελάνα, M.A., Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Μπίλεφελντ Γερμανία 
 
Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου η πληροφορία μας παρέχεται πλούσια, 

στόχος του σχολείου δεν πρέπει να είναι μόνο η παράθεση γνώσεων, πληροφοριών, αλλά 
και δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα μας καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέλθουμε στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό η προώθηση της αυτονομίας του μαθητή 
επέρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η θεματική της αυτονομίας του μαθητή αποτελεί καίριο θέμα 
συζήτησης στο πεδίο της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Στην Ελλάδα έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, υπάρχει στροφή σε νέες μεθόδους 
και κόνσεπτ διδασκαλίας, στα πλαίσια των οποίων η αυτονομία του μαθητή και η προώθηση 
αυτής αποτελούν πρωταρχικό συστατικό αλλά και στόχο. Για να μπορέσουν όμως 
οποιουδήποτε είδους εκπαιδευτικές καινοτομίες να καρποφορήσουν δεν αρκούν 
αποκλειστικά ενέργειες όπως η δημιουργία νέων αναλυτικών προγραμμάτων, νέων 
διδακτικών εγχειριδίων κτλ. αλλά απαιτείται η εξερεύνηση των γνώμεων, απόψεων, οπτικών, 
πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να επέλθει αξιολόγηση του παιδαγωγικού 
έργου, αλλά και να εξιχνιαστούν στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην βελτίωση της 
θεωρίας και των κονσεπτ που δομούν τα προγράμματα σπουδών. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα προγράμματα σπουδών μόνο αμυδρά συμβαδίζουν μ`αυτά 
που οι εκπαιδευτικοί κάνουν μέσα στην τάξη. Μετά απο μία σύντομη θεωρητική 
ανασκόπηση, θα γίνει αναφορά στην επικείμενη έρευνα μου, στην οποία μετά απο ανάλυση 
των προγραμμάτων σπουδών για την εκμάθηση της γερμανικής στο ελληνικό σχολείο 
δημιουργήθηκαν δύο παιδαγωγικοί άξονες που ονομάστηκαν „mentor“ και „instructor“, με 
την βοήθεια των οποίων δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, για την εξερέυνηση των 
πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών γερμανικής αλλά και παραγόντων που 
πιθανότατα τις επηρεάζουν. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν. 
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Β2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ 

 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Αθανασάκης Ιωάννης, Δάσκαλος  

 
Ο οργανισμός είναι ένα σύνολο ατόμων ευρισκόμενο σε αποδοτικές εργασιακές μονάδες 

ή ομάδες προσανατολισμένες να πετύχουν κοινούς στόχους, υπό την εποπτεία του 
επικεφαλής διευθυντή. Προσανατολιζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί  συνιστούν ομάδες ανθρώπων, εργαζόμενες με στόχο την 
παροχή εκπαίδευσης γνώσεις, δεξιότητες, ηθικές αξίες, σωματική και πνευματική ανάπτυξη, 
κοινωνικοποίηση, υπό ορισμένες καθιερωμένες σχέσεις. Γενικότερα πάντως, οι σχολικές 
μονάδες προσεγγίζονται ως οργανισμοί μάθησης. Στόχος του σχολείου ως οργανισμού, είναι 
η όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των μαθητών, ως προς τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις που έχουν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα χαρακτηριστικά της μάθησης 
είναι η συλλογικότητα και η διαμόρφωση των αξιών, μέσα στα πλαίσια ενός οράματος, 
αναφορικά με το εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, μια κουλτούρα 
συνεργασίας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αναγνώριση της 
συλλογικής προσπάθειας για αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να καταδείξει ότι η νέα σχολική πραγματικότητα απαιτεί την αντιμετώπιση 
της μάθησης με τρόπο συστημικό, όπου το σχολείο θα διακρίνει τις αδυναμίες του, αλλά και 
τα δυνατά του σημεία, διαθέτοντας όραμα, στόχους και λύσεις μακροπρόθεσμες στα 
αναδυόμενα ζητήματα .Συμπερασματικά επιβεβλημένη κρίνεται η μετατροπή και ο 
μετασχηματισμός των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης. Σ’ αυτό είναι κομβικός ο ρόλος 
του συλλόγου διδασκόντων διότι η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σ’αυτόν είναι πιο 
ισχυρή από τις δυνατότητες μεμονωμένων ατόμων. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ατσιπουλιανάκη Ζωή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Αθανασοπούλου Μαρία Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  
 
Σε μία διεθνοποιημένη κοινωνία που συνεχώς μεταλλάσσεται, με την επιστήμη να 

εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και με την ανάγκη για εξειδίκευση να αυξάνεται διαρκώς, 
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είναι απαραίτητο να υπάρχουν και να αξιοποιούνται σύγχρονα συστήματα διοίκησης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δε, είναι ένα 
ιδιαιτέρως σημαντικό κομμάτι στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικούς και 
δημόσιους, τόσο για τη διατήρηση ή και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, όσο και 
για την αποτελεσματικότερη αποδοτικότητα των στελεχών και της ικανοποίησης πελατών και 
πολιτών. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, στα σύγχρονα κράτη να υπάρχει η μέριμνα για συνεχή 
κατάρτιση και μετεκπαίδευση των υπαλλήλων σε κάθε τομέα.  

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει μια προσπάθεια σκιαγράφησης, βασικών πτυχών και 
όψεων της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού  στους δημόσιους 
οργανισμούς υγείας στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, θα εξεταστεί, αρχικά, η σχέση των δύο 
αυτών όρων, καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης και αξιοποίησης συστημάτων κατάρτισης 
για τους εργαζόμενους εν γένει, και ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας.  

Ακολούθως, σύμφωνα με τη δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα που αξιοποιήθηκε, θα 
παρουσιαστούν παραδείγματα αντίστοιχων συστημάτων ανάπτυξης προσωπικού δημόσιων 
οργανισμών υγείας άλλων χωρών και το κατά πόσο έχει δοθεί έμφαση στην μετεκπαίδευση 
των υπαλλήλων, αλλά και πώς αυτή επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση. Έπειτα, θα γίνει 
ανασκόπηση της ελληνικής πραγματικότητας, αναφορικά με τις αλλαγές και την πιθανή 
πρόοδο που έχει σημειώσει το ελληνικό σύστημα υγείας για την εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη του προσωπικού του. Τέλος, θα καταγραφούν, συνοπτικά, τα συμπεράσματα της 
έρευνας και της μελέτης που προηγείται, καθώς και προτάσεις που θα αφορούν ενίσχυση 
της ανάπτυξης των υπαλλήλων στους δημόσιους οργανισμούς υγείας της χώρας, μέσω της 
υιοθέτησης καλών πρακτικών. 

Β4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου Σερρών 
Γκουντάκου Παγώνα, Υπάλληλος ΚΕΠ Δήμου Σερρών, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
Ο τρόπος που οι τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει μια νέα μορφή συσχέτισης ανάμεσα 

στις σχέσεις δημοσίου τομέα και πολιτών, έχει αναδείξει την ψηφιακή αλληλεπίδραση, ως 
απότοκο των διαδικασιών αυτών. Έτσι, η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, 
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παρά τις δυσχέρειες και τις δυστοκίες που αντιμετωπίζει, έχει εισέλθει στην καθημερινότητα 
των πολιτών.  

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα ή μη της Δημόσιας Διοίκησης, ζήτημα βασικό 
παγκοσμίως, θα διέπεται στο μέλλον και από τους κανόνες χρήσης των κοινωνικών μέσων, 
ως νέων ισχυρών εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων αρχών. Τα κοινωνικά 
μέσα στην υπηρεσία του δημοσίου τομέα, θα επιτρέπουν τις επαφές κράτους πολιτών, με 
την αρωγή τεχνολογιών, ικανών να επιτύχουν μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στη 
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία προσανατολίζεται στη διερεύνηση των απόψεων των 
πολιτών για τις ήδη παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 
Παράλληλα, θα αναδυθεί η πρόθεση των χρηστών των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας, να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις παροχές, βάσει των ουσιαστικών αλλαγών που έχουν βιώσει, από 
την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας και από την εν γένει συμμετοχή τους στον δημόσιο 
τομέα. 

Η παρούσα έρευνα, ως προς τη συλλογή των ποσοτικών της δεδομένων, 
πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου ενώ δείγμα της αποτέλεσαν 180 πολίτες. Όλες 
οι αναλύσεις στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν με την χρήση παραμετρικών δοκιμών, 
γνωστών και ως t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων και ανάλυση διακύμανσης OnewayAnova. 

Συμπερασματικά, το μείζον ζήτημα πλέον δεν είναι η παροχή ή όχι ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών από την Δημόσια Διοίκηση, αλλά η μορφή και η δομή που αυτές οι υπηρεσίες θα 
διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύγχρονη κυβέρνηση και κάθε σύγχρονη κοινωνία, που 
θέλει να στηρίξει έναν αντίστοιχο δημόσιο τομέα, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εστιασμένες καθαρά σε ζητήματα που ταλανίζουν τους 
πολίτες, όπως η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πολιτών, η αποτελεσματική συνεργασία των 
φορέων του δημοσίου και η βελτίωση της ηλεκτρονικής εμπειρίας για τους πολίτες. 

Β5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

Λιαρόπουλος Παύλος, Υπ. Διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας 
 
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προβληματική για την είσοδο των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σε συνάρτηση με τους όρους της ανάπτυξης της 
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επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η παιδαγωγική θεωρία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει 
τον προβληματισμό για την υποδοχή του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. 
Η υποδοχή αυτή συχνά ταυτίζεται με την αρχή της επαγγελματικής ζωής, της επαγγελματικής 
ανάπτυξης και της οικοδόμησης της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. 
Αντίστοιχα, η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον τύπο της 
σχολικής κουλτούρας που αναπτύσσεται σε αυτήν. Η σχολική κουλτούρα με τη σειρά της 
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους και 
αναπτύσσουν κοινές δράσεις. Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, της 
διεύθυνσης του σχολείου και των μαθητών έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ζεστού 
και φιλικού περιβάλλοντος μάθησης. Στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών η 
είσοδος σε μια νέα σχολική μονάδα αποτελεί βασικό συστατικό της εργασιακής τους 
εμπειρίας κάθε σχολικό έτος, γεγονός που συχνά συνοδεύεται με την πρόκληση για την εκ 
νέου διευθέτηση των όρων της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής του αναπληρωτή 
εκπαιδευτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νεοεισερχόμενος αναπληρωτής, ο οποίος όμως μπορεί 
να εργάζεται χρόνια στην εκπαίδευση, βρίσκεται κάθε νέα σχολική χρονιά μπροστά στην 
ανάγκη γνωριμίας με τις εκάστοτε σχολικές μονάδες στις οποίες καλείται να υπηρετήσει. Από 
αυτή την άποψη, υποσκάπτεται η δέσμευση με τον οργανισμό, η συμμετοχή στη γνώση του 
οργανισμού, καθώς και η συμμετοχή στην σχολική ζωή με όρους ισότητας. Ο αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός είναι νεοεισερχόμενος κάθε νέα σχολική χρονιά, οι γνώσεις του για το 
εργασιακό του περιβάλλον είναι ελλιπείς, ενώ η συμμετοχή του με ίσους όρους στη σχολική 
ζωή υποσκάπτεται από την άγνοια του οργανισμού. Η απουσία του θεσμού του μέντορα, ο 
οποίος αφορά βέβαια τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό επιτείνει τα προβλήματα ένταξης και 
συμμετοχής του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη σχολική ζωή. 

Β6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Τρίκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜΑ 

 
Ο Paulo Freire, ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

γεννήθηκε το 1921 στην πόλη Recife της Βραζιλίας. Η χώρα του, τόσο κατά τη διάρκεια των 
παιδικών του χρόνων όσο και μετέπειτα, διακρινόταν από έντονες κοινωνικές ανισότητες και 
μία μεγάλη οικονομική εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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φτωχών κατοίκων ήταν αναλφάβητο και βίωνε έντονες διακρίσεις. Σκοπός των παιδαγωγικών 
του παρεμβάσεων αποτέλεσε η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, μέσα από την κριτική 
συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και την ανάληψη από τους κοινωνικά 
καταπιεσμένους συλλογικών και πολιτικών δράσεων για τη διαμόρφωση μίας καλύτερης 
κοινωνίας, όπου θα κυριαρχεί η ισότητα και η συνεργασία. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη των βασικών αρχών της 
απελευθερωτικής αγωγής του Freire και η πρακτική εφαρμογή της μεθόδου του σε ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης αναλφάβητων ανθρώπων, που κατοικούν σε αραιοκατοικημένα 
ορεινά χωριά μέσα από τη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων της παρέμβασης, την 
καταγραφή των βημάτων επίτευξής τους και τον προσδιορισμό της στάσης του εκπαιδευτή. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξετάσει κριτικά την 
κατάσταση που βιώνουν και μέσα από τον προβληματισμό τους και την συνειδητοποίηση 
των αιτιών της θα οδηγηθούν στην οργάνωση ομαδικών δράσεων, που θα βελτιώνουν και θα 
μετασχηματίζουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν. Τη σημερινή περίοδο όπου η 
οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 έχουν αυξήσει έντονα τα 
φαινόμενα των κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων, η εφαρμογή της απελευθερωτικής 
αγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία. 

 
 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
 

Μουρούτσος Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
Μελίδης Μιχαήλ, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Exeter  

 
Βασικός πυλώνας εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης είναι η ένταξη της Δια Βίου 

Μάθησης, η οποία εκτός από τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να αποδόσει στο ανθρώπινο, 
κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο καθίσταται ταυτόχρονα μια στρατηγική επιλογή και 
απάντηση στις συνεχείς αναδυόμενες κρίσεις και προκλήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Αναμφίβολα, σημαντικό στόχο αποτελεί η εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών 
και η βελτίωση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε διάφορα θεματικά πεδία προκειμένου να 
υπάρξει γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις του 
εργασιακού βίου και των αναγκών της κοινωνίας. Τούτων λεχθέντων, κομβικό ρόλο στη 
διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τους τομείς της οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης, 
απασχολησιμότητας, κοινωνικής ευημερίας και αειφόρου ανάπτυξης διαδραματίζει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια ενδοσκόπηση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της Γορτυνίας (ορεινή Αρκαδία) ώστε  να αναδείξει 
την ανάγκη υιοθέτησης ενός σύγχρονου πλαισίου και στρατηγικού σχεδιασμού για τη Δια 
Βίου Μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των δυο 
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διοικητικών μεταρρυθμίσεων ‘Καποδίστρια’ και ‘Καλλικράτη’. Ιδιαίτερα, η χαρτογράφηση 
και ανάλυση των παθογενειών σε τοπικό επίπεδο αποσκοπεί σε μία καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου Δήμου καθώς και στην ενίσχυση 
της οργανωτικής δομής του. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας 
και αναλύει δεδομένα 29 συνεντεύξεων με ένα εύρος συμμετεχόντων από την περιοχή της 
Γορτυνίας καθώς και δευτερογενείς πηγές. Τα κύρια ευρήματα αποδεικνύουν πως παρά την 
προόδο που έχει επιτευχθεί, η ένταξη και υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης και Κατάρτισης στον Δήμο της Γορτυνίας θα ενίσχυε περαιτέρω την γνωστική και 
εκτελεστική ικανότητα του προσωπικού και θα βελτίωνε σημαντικά τις δράσεις και 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, IEPX: ΜΙΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES – 
MOOCS) 

 
Γελαστοπούλου Μαρία, ΙΕΠ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Μπούκουρας Κωνσταντίνος, Ειδικός Πληροφορικής-Προγραμματιστής, ΙΕΠ  
Κουρμπέτης Βασίλης, ΥΠΑΙΘ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, διεθνώς, προάγουν την εφαρμογή ενταξιακών 

πρακτικών στο σχολείο. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση 
κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους/τις εμπλεκόμενους/ες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια. Οι σύγχρονες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
ακολουθούν μεικτές μεθοδολογίες, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονες και 
ασύγχρονες. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μεταξύ άλλων οφελών εξυπηρετεί  τις ανάγκες 
των εργαζόμενων ενηλίκων, της πανδημίας και των σύγχρονων κοινωνικοεκπαιδευτικών 
συνθηκών γενικότερα. Μια τέτοια μορφή ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μπορεί 
να υλοποιηθεί με τη διοργάνωση Μαζικών Διαδικτυακών  Ανοιχτών Μαθημάτων (ΜΟOCs). 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  στο πλαίσιο υλοποίησης 
της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει αναπτύξει  την ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης 
εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης, iepx,   που παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης μαζικών 
ανοιχτών online μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs) με στόχο την εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση και  επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης  
για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και   την παροχή μιας ποιοτικής 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με αναπηρία. H πλατφόρμα βασίζεται 
στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Open Edx που έχει αναπτυχθεί από τον μη κερδοσκοπικό 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

159 
 

οργανισμό edX που ιδρύθηκε από τα πανεπιστήμια MIT και Harvard (δημοφιλή υπηρεσία 
https://www.edx.org) και παρέχεται με διπλή άδεια (Γενική άδεια δημόσιας χρήσης AGPL και 
Apache License). Η πλατφόρμα διαθέτει δωρεάν 13 διακριτά μαθήματα καλύπτοντας 
πολλαπλούς στόχους, αναφορικά με την εκπαίδευση μαθητών με διαφορετικές αναπηρίες ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, ΔΕΠΥ, ΔΑΦ, νοητική αναπηρία, κ.ά.), την 
εκπαιδευτική αξιολόγησή τους, την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας  και συνεργατικών 
πρακτικώνστο σχολείο, κ.ά.. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα iepx, τα 
διαθέσιμα μαθήματα, οι διαδικασίες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης και τα 
προσδοκώμενα οφέλη. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από τις 30 Δεκεμβρίου 2021 
και οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

 
 

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 
ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Σπυράτος Αλέξανδρος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών 
Αλεξόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  

Βαβλέκα Λευκοθέα, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 
 
Από τα τέλη του εικοστού αιώνα η ανάδειξη του άγχους ως παράγοντα που επιδρά 

καταλυτικά στους εργασιακούς χώρους, έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στα αρνητικά 
αποτελέσματα και  συμφωνούν ότι το εργασιακό άγχος μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση 
της σωματικής  και ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων, μειώνοντας την απόδοσή τους.  

Ο μετασχηματισμός του εργασιακού άγχους σε βελτίωση της παραγωγικότητας του 
εργαζομένου και του Οργανισμού αποτέλεσε το αντικείμενο της μελέτης αυτής. Για τη 
συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαδικτυακών ερωτηματολογίων και 
δομημένων συνεντεύξεων. Απευθύνθηκαν σε υπαλλήλους Δημοσίων Φορέων που 
χαρακτηρίζονται από αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις.   Ειδικότερα μέσω της παρούσας 
έρευνας αναδεικνύεται η σπουδαιότητα εύρεσης των κατάλληλων στρατηγικών 
αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους, ως παράγοντας που επιδρά στις εργασιακές σχέσεις 
και ρυθμίζει την σταθερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η σπουδαιότητα του 
εργασιακού άγχους για την αποδοτικότητα του οργανισμού και του ατόμου αποτελεί βασικό 
στοιχείο στη σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης.  

 Η σχέση μεταξύ αγχογόνων παραγόντων και της αντίδρασης στο άγχος  συναρτάται από  
τους μηχανισμούς που ενεργοποιεί το κάθε άτομο για να αντιμετωπίσει το άγχος που βιώνει, 
προσδιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος των επιπτώσεων που θα επιφέρει το άγχος 
στο άτομο. Η αναγκαιότητα «αντιμετώπισης του άγχους» μέσω στρατηγικών που εστιάζουν 
στο πρόβλημα αναδεικνύεται μέσω της έρευνας σε Δημοσίους Υπαλλήλους ανάλογα με το 
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εργασιακό τους αντικείμενο, τα τυπικά προσόντα και το ρόλο τους στους Οργανισμούς 
αναφοράς. Οι Στρατηγικές που αφορούν στη μείωση της αβεβαιότητας που συνοδεύει την 
αγχογόνο κατάσταση σχετίζονται σύμφωνα με την παρούσα έρευνα με της απόκτηση 
πρόσθετης εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Τέλος, μέσω της έρευνας συμπεραίνεται  ότι η ελαχιστοποίηση του εργασιακού άγχους 
ενθαρρύνεται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ της απόκτησης πρόσθετης εμπειρίας στην 
αποδοτικότητα και της ιεραρχικής εξέλιξης του Δημοσίου Υπαλλήλου στον Οργανισμό. 

 
 

ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Αφεντουλίδου Άννα, Υποψήφια διδάκτορας 

Κοντομίχης-Αφεντουλίδης Οδυσσέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής  
 
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε δύο παλαιότερες μεν αλλά όχι πολύ διαδεδομένες, 

στην Ελλάδα τουλάχιστον, μορφές επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων, τις οποίες έφεραν 
στο προσκήνιο οι ανάγκες της εποχής της πανδημίας: την εξ αποστάσεως σύγχρονη 
επιμόρφωση/εκπαίδευση, που ήρθε να αντικαταστήσει τη δια ζώσης και την ασύγχρονη και 
αυτορρυθμιζόμενη με τη μορφή των Μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων που 
πιστοποιείται μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Εστιάζει κυρίως σε αυτή τη δεύτερη 
μορφή και αναλύει αρχικά τα βασικά της πλεονεκτήματα: την ελευθερία του/της 
επιμορφουμένου/ης να ρυθμίσει μόνος/η του/της τον χρόνο, την ένταση και το εύρος της 
επιμόρφωσης/εκπαίδευσής  του/της, αλλά και τη μείωση του κόστους της 
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και της χρήσης ανθρώπινων πόρων. Και επικεντρώνεται, αμέσως 
μετά, περισσότερο στα εξής μειονεκτήματα: α) Ο/Η επιμορφούμενος/η δεν μπορεί εύκολα 
να θέσει ερωτήματα και να επιλύσει απορίες. β) Η επίτευξη των προσδοκώμενων 
μαθησιακών  αποτελεσμάτων δεν μπορεί εύκολα και με τρόπο αντικειμενικό να σταθμιστεί 
και να αξιολογηθεί. Επομένως τίθεται υπό αμφισβήτηση η προστιθέμενη γνωστική και 
επαγγελματική αξία της πιστοποίησής της. Ακολούθως, αναφέρεται στην εμπειρία τριών 
περιπτώσεων Μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων που έλαβαν χώρα κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης («Εργαστήρια Δεξιοτήτων», «Προσβάσιμο 
εκπαιδευτικό υλικό για όλους» και «Νέα Προγράμματα Σπουδών») και συνάγει τα αντίστοιχα 
συμπεράσματα από την εφαρμογή τους σχετικά με τον σχεδιασμό, τη δομή, την αξιολόγηση 
και την πιστοποίησή τους, έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν τα αρνητικά τους σημεία 
και να μεγιστοποιηθούν, κατά τον καλύτερο τρόπο, τα πλεονεκτήματά τους. 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 
 

Παπαδήμας Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του επιμορφωτικού 

προγράμματος Β2 επιπέδου στις ΤΠΕ όσον αφορά την  απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
από εκπαιδευτικούς για να εισάγουν και να αξιοποιήσουν διδακτικά σενάρια στην 
διδασκαλία τους. 

Στην ποιοτική έρευνα, συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για 
τη συλλογή των δεδομένων, διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις  με  τον κάθε 
συνεντευξιαζόμενο ξεχωριστά με ερωτήσεις «ανοικτού τύπου». Οι ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων, κατατάσσονται στις επί μέρους κατηγορίες:  α) Παράγοντες που επηρέασαν 
την εγγραφή των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, β) Απόψεις των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με την οργάνωση του προγράμματος, γ) Εκτιμήσεις των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με την διδακτέα ύλη  και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, 
δ)  Αξιολόγηση  της παρουσίας των επιμορφωτών και των διδακτικών μεθόδων που 
ακολουθήθηκαν, ε) Αποτίμηση  των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, στ) Υιοθέτηση 
στάσεων για την εισαγωγή των ΤΠΕ και την αξιοποίηση των διδακτικών σεναρίων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα «απαιτητικό» και ότι έπρεπε να διαρκέσει περισσότερο. Οι εκπαιδευτικοί 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας κυρίως σ’ ότι αφορά τις γνώσεις και 
δεξιότητες  που απέκτησαν, προκειμένου να  αξιοποιήσουν τα διδακτικά σενάρια με χρήση 
των ΤΠΕ στην διδασκαλίας τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι συγκεκριμένα ατομικά 
χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, επηρέαζαν τον βαθμό ικανοποίησής  τους από τους 
επιμορφωτές και τις διδακτικές μεθόδους. 

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. 

 
 

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Ιωσήφ Στυλιανή, M.Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την έννοια της Δια Βίου Μάθησης και πώς 

αυτή έχει επιδράσει ως εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής των 
ανθρώπων, στην εκπαιδευτική πολιτική ατζέντα, που χαράσσεται υπό το πρίσμα της 
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παγκοσμιοποίησης, της κοινωνία της γνώσης και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. 
Σκοπός είναι, μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση πηγών και κριτική παρουσίαση της 
βιβλιογραφίας, να μελετηθούν οι τάσεις στη γνώση και στη μάθηση που έχουν επηρεαστεί 
από τον νεοφιλελευθερισμό στους εκπαιδευτικούς στόχους και πολιτικές και στην 
κατεύθυνση που έχει δοθεί στη Δια Βίου Μάθηση μέσα στο πλαίσιο αυτό. Επανεξετάζεται η 
τοποθέτηση του εκπαιδευόμενου και των εκπαιδευτικών οργανισμών, προκειμένου να 
ανακτηθεί η εκπαίδευση από τον νεοφιλελευθερισμό και τις ανάγκες της οικονομίας και να 
εστιάσει στην ατομική ανάπτυξη των ατόμων. 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Κούγιας Κωνσταντίνος, Διδάσκων, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ 
Κοντοπόδη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός πληροφορικής  

 
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων του CEDEFOP, για το έτος 2020 η Ελλάδα 

καταγράφει τις πλέον χαμηλές επιδόσεις στις τρεις βασικές συνιστώσες του δείκτη: μόλις 26η 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 27η στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων και 31η στην αντιστοίχιση 
δεξιοτήτων. 

Στο πρόγραμμα International Assessment of Adult Competencies του ΟΟΣΑ η χαμηλή 
επίδοση επαναλαμβάνεται, αφού το 18.7% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ηλικίας 20-34 ετών, στερούνται βασικών δεξιοτήτων. Τα ποσοστά επιδεινώνονται στους 
αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το αντίστοιχο ποσοστό να αυξάνεται στο 
27.85%. 

Μια από τις αιτίες της χαμηλής επίδοσης εντοπίζεται στον προβληματικό χαρακτήρα 
ανάπτυξης των πολιτικών κατάρτισης. Αν και έχει αναγνωριστεί η σημασία της ποιοτικής 
επαγγελματικής κατάρτισης ως συνιστώσας της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αυτή 
έχει αναπτυχθεί αποσπασματικά. Μειωμένη ελκυστικότητα, χαμηλή κοινωνική καταξίωση, 
περιορισμένη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αποτελούν μερικά από τα διαχρονικά προβλήματα του 
τρόπου με τον οποίο η επαγγελματική κατάρτιση εξελίχθηκε στην Ελλάδα.  

Τα εμπειρικά δεδομένα και οι διαπιστώσεις αξιολογικού χαρακτήρα συγκροτούν ένα 
παράδοξο στη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής. Ενώ η αποτελεσματική προετοιμασία των 
ατόμων για την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας διακηρύσσεται ως ένας από 
τους βασικούς προσανατολισμούς της επαγγελματικής κατάρτισης, αυτός εξακολουθεί να 
αναζητείται ή στην καλύτερη περίπτωση να υπολείπεται.  

Πού βρισκόμαστε; Τι πρέπει να βελτιώσουμε; Πώς τα πάμε σε σύγκριση με άλλους; Πόση 
πρόοδο έχουμε σημειώσει; Η προτεινόμενη εργασία θα επιχειρήσει να αναλύσει την 
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κατάσταση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα με συγκριτική αναφορά 
στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η αναφορά κρίνεται επιβεβλημένη γιατί αφενός στα 
κείμενα της Ε.Ε. η επαγγελματική κατάρτιση αναφέρεται ως προτεραιότητα για την 
οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου έχουν δαπανηθεί γι’ αυτή σημαντικά ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Εν όψει  το αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (2021-2024) και του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2021-2027) η συζήτηση καθίσταται επίκαιρη. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
PROJECT 

 
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Οτέμπερη Ηλιάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ88.05  

Καραχλή Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του τομέα της 

εκπαίδευσης, καθώς προκύπτει από ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την παύση της 
ενασχόλησης με την τυπική εκπαίδευση. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να είναι κοινωνικές ανάγκες 
ή ανάγκες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες προκύπτουν από το κοινωνικό, οικονομικό, 
τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον του ενηλίκου. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μαζί 
με την απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση ξένης γλώσσας καθώς και 
το είδος των γνώσεων και των στάσεων που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι δια μέσου της συμμετοχής τους στη μαθησιακή διεργασία. Η μέθοδος 
project αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση κατά την οποία, καλύπτονται θέματα 
διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων μέσα από την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε 
διαθεματικές δραστηριότητες μακράς χρονικής διάρκειας, οι οποίες αντλούν τη θεματολογία 
τους από ζητήματα και πρακτικές του πραγματικού κόσμου. Στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, υπάρχει ραγδαία αύξηση στην εκμάθηση μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς 
εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν την ανάγκη να δημιουργούν μ’ έναν πιο ευφάνταστο και 
συνάμα διαδραστικό τρόπο. Τα αποτελέσματα ερευνών 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. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία του ταξιδιωτικού οδηγού της πόλης της 
Κομοτηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ 
Κομοτηνής. Το προϊόν της εκπαιδευτικής δράσης, θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκομίσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η 
παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα, ευνοεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή για την 
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ανάπτυξη ενός ψηφιακού προϊόντος, ενώ παράλληλα προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση 
ως μηχανισμό μάθησης στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Βασιλειάδου Ευαγγελία, Φοιτήτρια 

Κασίμος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου ΔΠΘ  
Σιδηροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ΔΠΘ 

 
Η εργασία μας αφορά την επίδραση της θετικής ανατροφοδότησης των μαθητών στην 

εκπαιδευτική πράξη. 
 Οι στόχοι είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, να είναι ικανοί να 

συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες, σε κοινωνικές ομάδες, σε δράσεις του σχολικού 
πλαισίου επιλέγοντας οι ίδιοι ό,τι επιθυμούν, καθώς να αυξηθεί η έκφραση των σκέψεων και 
συναισθημάτων τους. 

Η παρέμβαση θα γίνεται από εκπαιδευτικό του σχολείου, σε καθημερινή βάση καθ'όλη 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η καθημερινή καταγραφή γεγονότων, συμπεριφορών και 
επιτευγμάτων των μαθητών  θα γίνεται από τον εκπαιδευτικό σε ημερολόγιο. Επίσης, θα 
υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών καθώς θα υλοποιηθούν και προφορικές 
συνεντεύξεις. 

Η συμβολή της εργασίας είναι στην αναθεώρηση των εκπαιδευτικών στόχων και η 
δημιουργία εξατομικευμένης προσέγγισης των μαθητών,  που θα στοχεύουν στη θετική 
ανατροφοδότηση τους. 
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Γ01. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ; Η 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Κάζη Μαριάντρη, Μέλος Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Πανεπιστήμιο 

Frederick 
 
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία του 21ου αιώνα με αποτέλεσμα η συμμετοχική λήψη 
απόφασης να κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση για επίτευξη της εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας. Σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου των 
επιτυχημένων ομάδων εργασίας στη διαχείριση συγκρούσεων. Η έμφαση στη δημιουργία 
επιτυχημένων ομάδων εργασίας (Lencioni, 2018), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
πρόβλεψη και διαχείριση συγκρούσεων. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται σε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σύγχρονων διεθνών ερευνητικών δεδομένων επί του θέματος, τα οποία μέσω 
συγκριτικής ανάλυσης αναδεικνύουν εναλλακτικές τεχνικές στην αποτελεσματική διαχείριση 
των συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
αναπτύσσονται φυσιολογικά στα πλαίσια ενός ανοιχτού κοινωνικού συστήματος. Ειδικότερα, 
η κατανόηση των δυσλειτουργιών μιας ομάδας εργασίας συντελεί στην ανάδειξη των αιτιών 
δημιουργίας συγκρούσεων εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η δημιουργία μιας ομάδας 
εργασίας δεν πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός. Η εστίαση στην ουσία και όχι μόνο στην ιδέα 
των επιτυχημένων ομάδων εργασίας, αποτελεί στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει ο 
ηγέτης, έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν στο επίπεδο του 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Η μοναδικότητα ενός ατόμου μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη 
αρκετών στόχων, εντούτοις, η ομαδικότητα και η συλλογική σοφία μπορούν να 
δημιουργήσουν εξαιρετικά επιτεύγματα. 

 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Διδάκτωρ, Μέλος  Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με την υλοποίηση 
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μικροδιδασκαλιών στη διάρκεια των σπουδών τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 
60 φοιτητές. Η επιλογή του δείγματος έγινε από 119 φοιτητές που είχαν δηλώσει και 
παρακολουθήσει το μάθημα Ζ΄ Εξαμήνου: «Εργαστήρια Μικροδιδασκαλιών: Διδακτικές 
Εφαρμογές». Για την πραγματοποίηση της έρευνας και για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ως βασικό ερευνητικό εργαλείο  το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert και 3 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος 
στο διδασκόμενο μάθημα τόσο ως διδάσκοντες όσο και ως μαθητές. Στην παρούσα έρευνα 
γίνεται παρουσίαση και ανάλυση 5 βασικών ερευνητικών ερωτημάτων. Στα 3 πρώτα 
ερευνητικά ερωτήματα - σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, εφαρμογή 
εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των  
μικροδιδασκαλιών - οι απόψεις των φοιτητών είναι θετικές σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι αρκετά υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών (96%) δηλώνει τις επιλογές «πάρα 
πολύ» και «πολύ». Στο τέταρτο και πέμπτο ερευνητικό ερώτημα  - εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εργασία σε ομάδες κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
των  μικροδιδασκαλιών - οι απόψεις των φοιτητών είναι θετικές σε υψηλό ποσοστό αφού το 
83% (στο τέταρτο ερώτημα) και το 91% (στο πέμπτο ερώτημα) δηλώνει τις επιλογές «πάρα 
πολύ» και «πολύ». Τέλος, με βάση τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την παρούσα 
έρευνα προκύπτει ότι οι μικροδιδασκαλίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της 
διδακτικής ικανότητας και στην ανάπτυξη επιμέρους διδακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών, 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ - ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Χατζάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Η προβληματική της εργασίας αφορά στην εφαρμογή της Συστημικής Σκέψης στο σχολικό 

περιβάλλον. Πρόκειται για βιβλιογραφική έρευνα η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια 
παρακολούθησης του προγράμματος " Εποπτεία ( Mentoring ) - Συμβουλευτική και 
Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση " Κύκλος Γ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - ΕΕΠΕΚ τον Μάιο 2021. 
Είναι δεδομένη η επικαιρότητα του θέματος για τους μάχιμους εκπαιδευτικούς. Κρίνεται ως 
αναγκαία η θεωρητική τους κατάρτιση και η Συστημική Θεωρία αποτελεί ένα καλό εργαλείο 
εξαιτίας της διευρυμένης προσέγγισής της για την καθημερινότητα στο σχολείο εμπλέκοντας 
όλους τους φορείς της κοινότητας. Οικοδομείται η σχέση με τον " άλλο " , θεμελιώνεται η " 
συνομιλία " , παρουσιάζονται νέα διδακτικά εργαλεία, σχεδιάζεται η διδασκαλία με 
ερμηνευτικό τρόπο. Τίθενται ερωτήματα σε βάθος, περιεκτικά και συνολικά προκειμένου να 
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φτάσουμε στη ρίζα των προβλημάτων. Λειτουργεί στο πλαίσιο της αβεβαιότητας, η σύγχυση 
είναι δημιουργική και η ασάφεια μια ευκαιρία άσκησης ριζοσπαστικής σκέψης και φειδωλής 
διατύπωσης αξιακών κρίσεων. Τα μέλη αναπτύσσουν δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους, 
ανταλλάσσουν πείρα, λαμβάνουν αποφάσεις, επικοινωνούν αλληλεπιδρώντας με ποικιλία 
μορφών και σχηματισμών μέσα από ένα δυναμικό και ιδιαίτερα μοναδικό πλέγμα. Η 
προσδοκώμενη αλλαγή συμπεριφοράς θα επέλθει από την εσωτερική και εξωτερική 
ενδυνάμωση σε ατομική διάσταση αλλά και στις διαθέσεις των ομάδων. Οι συνεχείς 
διευρύνσεις συγκροτούν ελαστικά συστήματα και αναγνωρίζουν τη σημασία και τη 
συνεισφορά των ποικιλώνυμων συμπεριφορών τους. Ο παιδαγωγός χειραφετεί θέτοντας την 
πολυπλευρικότιτα ως αντικειμενικό σκοπό γκρεμίζοντας τη φαινομενολογία του 
μονόπλευρου ανθρώπου. Απαιτείται να γίνει το άτομο όλο και πιο ικανό για αυτομάθηση και 
αυτοπροσανατολιαμό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει εξασκηθεί στην αυτοεκτίμηση ώστε να 
αποφασίζει στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος θεωρούμενου στα συστατικά του στοιχεία. 
Εκφράζεται με τη μορφή συμπεριφορών που αποτελούν αποδείξεις πραγμάτωσης των 
επιδιωκόμενων στόχων. Συνεπάγεται διαδοχικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας σε ένα 
έργο αλληλεπίδρασης μεταβλητών και τελικής αναδιάρθρωσης του συστήματος. 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Μαργέτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 
Με αφόρμηση την προσδοκία των συντελεστών εκπαίδευσης για ισότητα στην 

εκπαίδευση, αξιοπιστία στην πολύπλευρη αξιολόγηση του μαθητή ως προς τις δεξιότητές του 
σε κάλυψη αναγκών στην Κοινωνία της Πληροφορίας η εργασία "Περιγραφική αξιολόγηση 
του μαθητή: προοπτικές, προβληματισμοί, στάσεις των εκπαιδευτικών" πραγματεύεται το 
μείζον θέμα της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών. Καθώς  ο σκοπός και οι χρήσεις 
της παραδοσιακής αξιολόγησης του μαθητή αποσκοπούν μονοσήμαντα σε ξεχωριστές 
επιδόσεις και αριστεία, η μελέτη της περιγραφικής αξιολόγησης επικεντρώθηκε στη συμβολή 
συγκεκριμένων πρακτικών αυτής για την κατάκτηση κριτικού και πληροφοριακού 
εγγραμματισμού και την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας. Κατά το σχεδιασμό 
διατυπώθηκαν ερευνητικά ερωτήματα, καθορίσθηκαν κριτήρια εισαγωγής για αναζήτηση 
των κατάλληλων δημοσιεύσεων και  αξιολογήθηκαν  τα δεδομένα. Η εργασία βασίσθηκε σε 
μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών πηγών ώστε να προσεγγίσει και να ερμηνεύσει πτυχές 
του παιδαγωγικού έργου, την καλλιέργεια κοινωνικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων κυρίως 
μέσα από την επίδραση των βασικών εργαλείων της περιγραφικής αξιολόγησης, της 
ρουμπρίκας, του ηλεκτρονικού φακέλου, της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης. Η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε το διαμορφωτικό και αθροιστικό σκοπό της καθώς 
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βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια επίδοσης και αξιολόγησης προσαρμοσμένα στις 
ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών προσπερνώντας τη βαθμοθηρία και τον ανταγωνισμό. 
Επιπρόσθετος στόχος της εργασίας ήταν η καταγραφή και η αιτιολόγηση των θετικών 
στάσεων και διαθέσεων των εκπαιδευτικών, Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων στο θέμα της 
περιγραφικής αξιολόγησης εντοπισμένες τόσο στη βελτίωση μαθητικών επιδόσεων όσο και 
την ενεργοποίηση και άνοδο αυτοεκτίμησης των μαθητών. Παράλληλα, αναδείχτηκαν 
προβληματισμοί αναφορικά με τα κριτήρια επίδοσης, την επιλεκτική λειτουργία σχολείων, 
την κατάρτιση εκπαιδευτικών και τη καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση αυτής με αξιολογική 
οργάνωση δεδομένων. Σε μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να τύχουν αντικείμενο 
ενδελεχούς μελέτης οι μορφές έκφρασης και χρήσης των αξιολογικών αποτελεσμάτων στη 
μαθησιακή διαδικασία  καθώς και η αλληλεπίδραση της περιγραφικής αξιολόγησης με τις 
παραμέτρους αναλυτικά προγράμματα, στάση γονέων και διδακτική μεθοδολογία. 

 
 
 

Η ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Σκαρβελάκης Βασίλειος, Εκπαιδευτικος ΠΕ81 
 
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, στην 

Ευρώπη και τον κόσμο τα τελευταία χρόνια είναι η σχολική διαρροή. Μία νέα μορφή 
εκπαίδευσης, η νομαδική παιδαγωγική, υπόσχεται να βοηθήσει στη μείωση αυτής της 
διαρροής. Μπορεί όμως αυτή, η διαδικασία αγωγής των παιδιών χωρίς έδρευση, να 
βοηθήσει την εκπαίδευση και κυρίως τις μειονοτικές ομάδες που εμπλέκονται σε αυτή τη 
διαδικασία της διαρροής; 

Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να απαντήσει, στο αν η νομαδική παιδαγωγική μπορεί να 
συμβάλλει στη δημιουργία εκείνου του εκπαιδευτικού πλαισίου για να γίνει το σχολείο πιο 
ευέλικτο, και κατά συνέπεια, πιο προσιτό στους μαθητές. 

Με τη μέθοδο της ιστορικής ανάλυσης στην εκπαίδευση και χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία της θεματικής ανάλυσης και της ανάλυσης μέσω εννοιολογικών χαρτών, 
ερευνώνται τα υπέρ και τα κατά της εφαρμογής της νομαδικής παιδαγωγικής σε διάφορα 
πλαίσια, και αξιολογούνται λύσεις για τη δημιουργία εκείνου του εκπαιδευτικού πλαισίου 
που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της πεποίθησης, ότι το σχολείο δεν πρέπει αναγκαστικά 
να έχει φυσικά όρια, στοχευοντας ετσι να γίνει το σχολείο πιο προσιτό στους μαθητές. 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΠΟΛΥΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Ηλιοπουλου Μαρθα, Eιδική παιδαγωγός/Φιλολογος 

Ζάβρα Νίκη, Φιλόλογος  
 
Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία ως ανάγνωση ορίζεται η μεταφορά ενός 

κώδικά συμβόλων (γραφημάτων) σε ένα κώδικα ήχων (φωνημάτων). Το βασικό της 
χαρακτηριστικό είναι η αποκωδικοποίηση η οποία αποτελεί την πρώτη χρονικά γνωστική 
λειτουργία της ανάγνωσης μίας λέξης και κατ’ επέκταση μίας φράσης και ενός κειμένου. 
Επιπρόσθετα, η ανάγνωση δεν έχει βιολογική βάση, όπως η βάδιση, αφού αποτελείται από 
μία σειρά συγκεκριμένων σταδίων, από όπου διέρχονται όλα τα παιδιά. Βέβαια, το κάθε 
παιδί διέρχεται από τα ίδια στάδια με διαφορετικό ρυθμό και με διαφορετική διάρκεια. Είναι 
εμφανές, λοιπόν, πως σημαντικός παράγοντας για την κατάκτηση του μηχανισμού της 
ανάγνωσης είναι η ποιότητα και η διαδικασία της διδασκαλίας ενός παιδιού. 

Σκεπτόμενοι τις αναγνωστικές δυσκολίες πολλών μαθητών διαμορφώθηκε ένα διδακτικό 
υλικό με στόχο την ενίσχυση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και των αναπτυξιακών 
δυσκολιών τους. Συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
αλφαβητισμού και συνδέεται με την επίγνωση της δομής μίας λέξης σε κάθε φωνολογικό 
επίπεδο. Η μεθοδολογία του είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει μεθόδους και 
εκπαιδευτικές τεχνικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας όπως 
είναι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, πολυαισθητηριακή διδασκαλία, προώθηση 
αυτονομίας και λήψης πρωτοβουλιών, αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών κ.ά. Επιπρόσθετα, 
η δομή του υλικού βασίζεται σε διαβαθμισμένη αποκωδικοποίηση των λέξεων από επίπεδο 
συλλαβών σε επίπεδα πολυσύλλαβων λέξεων. Συμπερασματικά, το υλικό απευθύνεται σε 
παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επίγνωσης και 
κατανόησης των λεκτικών δομών. Ταυτόχρονα, θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό διδακτικό 
εργαλείο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο γενικής τάξης, τμήματος 
ένταξης αλλά και ως μέσο διορθωτικής αγωγής 
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Γ02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΈΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
Ηλία Ελένη, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ 

 
Η παιδαγωγική επίδραση της λογοτεχνίας είναι τεράστια, επειδή υποβάλλει έννοιες, ιδέες 

και αξίες χωρίς διδακτισμό. Η αποτελεσματικότητά της ως μέσου αγωγής βασίζεται 
αποκλειστικά στην αυτενέργεια του αναγνώστη, στις αντιληπτικές διεργασίες που εκείνος 
προβαίνει, με αφετηρία τις αφηγηματικές και ποιητικές τεχνικές του κειμένου. Υπό αυτό το 
πρίσμα θα ήταν ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του ποιήματος του Αλέξανδρου Πάλλη, με τον 
τίτλο «Φουντούκο, ως πότε», που περιλαμβάνεται στις ποιητικές συλλογές του για παιδιά. 
Το ποίημα που διακρίνεται για το εξαιρετικό χιούμορ του,  την εικονοπλαστική του δύναμη, 
τη γοργή δράση και την εκφραστική λιτότητα, αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
τότε εποχής που υπαγορεύεται από τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά της. Σε αυτό 
εμφανίζεται ένας μικρός μαθητής να επιχειρεί να διδάξει στο σκυλάκι του συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες, όπως τα διδασκόταν ο ίδιος από τους δασκάλους του. 
Η εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας δεν είναι ωστόσο η αναμενόμενη από το 
παιδί/εκπαιδευτή, καθώς ο εκπαιδευόμενος σκύλος παρά τον αρχικό ενθουσιασμό του, 
αδυνατεί να την παρακολουθήσει και να την κατανοήσει, οπότε κλιμακώνει σταδιακά τις 
αρνητικές αντιδράσεις του. Η ταύτιση ειδικότερα των αναγνωστών παιδικής ηλικίας κάθε 
εποχής με το μαθητή Φουντούκο και η επιλογή της τεχνικής του χιούμορ, τους επιτρέπουν 
να διασκεδάσουν και να εκτονωθούν. Παράλληλα, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, την 
αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία των σύγχρονων μαθητών, καθώς αυτοί προβαίνουν 
αβίαστα σε συγκρίσεις με το εκπαιδευτικό σύστημα που οι ίδιοι βιώνουν. Η διαχρονική αξία 
του ποιήματος για τους ενήλικους αναγνώστες του, που ως παράγοντες της εκπαίδευσης, την 
καθορίζουν, τη σχεδιάζουν και την υλοποιούν, συνδέεται με τον προβληματισμό και την 
αυτοκριτική όπου οδηγούνται ως προς την ευστοχία και την αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών επιλογών τους. Εν κατακλείδι η γνώση του ποιήματος συμβάλλει στην 
επικοινωνία της εκπαιδευτικής και της μαθητικής κοινότητας και στη συνειδητοποίηση της 
αναγκαιότητας να προτάσσονται η απόλαυση και η δημιουργικότητα, ώστε να μην 
καθίσταται η εκπαίδευση ανιαρή έως αποκρουστική. 
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
Ζίγγα Μαριλένα, Υποψήφια διδάκτορας 

Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου  
 
Αντικείμενο της παρουσίασης αποτελεί η αξιολόγηση του ρόλου των απεικονίσεων στην 

οικοδόμηση ιστορικής σκέψης 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.  

Τα ερωτήματα,  που θα εξεταστούν είναι: α) Με ποια κριτήρια και διαστάσεις αξιολογείται 
η αποτελεσματικότητα των απεικονίσεων και ειδικότερα των απεικονίσεων του βιβλίου της 
Ιστορίας στην οικοδόμηση ιστορικής σκέψης; β) Σε ποιο βαθμό οι απεικονίσεις είναι 
αποτελεσματικές για την οικοδόμηση ιστορικής σκέψης; 

Βασικά παιδαγωγικά κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
απεικονίσεων, με βάση την ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι: α) Είδος εικόνων 
β) Λειτουργίες εικόνων γ) Παρουσία των δύο φύλων δ) Ρόλος των δύο φύλων 

Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η ποιοτική ερμηνευτική 
προσέγγιση σε συνδυασμό με την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου.  

Από την  αξιολόγηση των απεικονίσεων  του σχολικού βιβλίου προκύπτει ότι τα δεν είναι 
αποτελεσματικές καθώς δεν ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία αυτών. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης έδειξαν ότι: 

1.        Επιβεβαιώνουν ή συμπληρώνουν το κείμενο της αφήγησης 
2.        Επιτελούν κυρίως περιγραφική λειτουργία ή διακοσμητική 
3.        Η πλειοψηφία των απεικονίσεων δεν αξιοποιείται σε δραστηριότητες 
4.        Δεν αξιοποιούνται ως εναλλακτικά εργαλεία παρουσίασης της γνώσης 
5.        Δεν υποστηρίζουν την πολυπρισματική προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος 

της ιστορίας 
6.        Δε συμβάλλουν στην καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού 
7.        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. Παράλληλα, η ανάγκη ανάμειξης των 
εκπαιδευτικών στην επιλογή των βιβλίων είναι εντονότερη σήμερα, λόγω της απαίτησης για 
παιδαγωγική αυτονομία του εκπαιδευτικού. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΜΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» 
 

Καραγιάννη Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 
Το Σεπτέμβριο του 2021 εκπονήθηκαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών για όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Ανάμεσα σε αυτά και το Πρόγραμμα Σπουδών για τη 
Νεοελληνική Γλώσσα. Τα νέα προγράμματα Σπουδών εφαρμόζονται  πιλοτικά στα 
πειραματικά και πρότυπα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 και στη 
συνέχεια θα επεκταθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η φιλοσοφία των νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών αναδεικνύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και διασφαλίζει τη συνέχεια στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσω θεματικών πεδίων. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας του Δημοτικού 
αποτελείται από 5 Θεματικά πεδία. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο 5ο Θεματικό 
Πεδίο και αφορά στην «Ανάγνωση Βιβλίων και εκτεταμένων κειμένων». Παρουσιάζεται εν 
συντομία το συγκεκριμένο Θεματικό Πεδίο και παράλληλα πραγματοποιείται μία κριτική 
προσέγγιση του νέου Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας με βάση τη 
φιλοσοφία, τη διαθεματικότητα, τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μία συγκριτική θεώρηση μεταξύ του 
προηγούμενου Προγράμματος Σπουδών και του νέου με έμφαση στη Λογοτεχνία και τα 
λογοτεχνικά κείμενα. Τέλος, επιδιώκεται μία αποτίμηση του Προγράμματος Σπουδών όσον 
αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών. 

 
 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Τσικαλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 MSc 

 
Ως τυπική εκπαίδευση μπορούμε να ονομάσουμε το θεσμοθετημένο, διαβαθμισμένο 

χρονικά και ιεραρχικά εκπαιδευτικό σύστημα, που χαρακτηρίζεται από την τυποποιημένη και 
δασκαλοκεντρική διδακτική διαδικασία. Η άτυπη εκπαίδευση από την άλλη μεριά είναι η διά 
βίου διαδικασία από την οποία το άτομο αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις 
από τις καθημερινές εμπειρίες και την έκθεση στο περιβάλλον και είναι μη οργανωμένη και 
συχνά μη συστηματική. Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελέι έναν συνδιασμό των δύο, καθώς 
είναι μία μη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία όμως υποστηρίζεται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό και οργανωμένη δομή. Με άλλα λόγια, είναι ένας βιωματικός 
τρόπος λήψης γνώσεων και ικανοτήτων, που είναι επικεντρωμένος στον εκπαιδευόμενο και 
όχι στην ίδια την πληροφορία. Στην Ελλάδα, τα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού 
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περιορίζονται στην κάλυψη της ύλης με άξονα την τυπική εκπαίδευση, αφήνοντας ελάχιστα 
περιθώρια για μη τυπική εκπαίδευση (ευέλικτη ζώνη). Ωστόσο, η μη τυπική εκπαίδευση 
σύμφωνα με μελέτες και επιστημονικές έρευνες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη πιο υγειών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών και συνεπώς να διαμορφώσει 
μια μετέπειτα πιο δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται σε αξίες και ιδανικά και όχι σε φόβο 
και τιμωρία. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναδεικνύει 
την σημαντικότητα της ένταξης της μη τυπικής εκπαίδευσης στο σχολείο (δημοτικό) μέσα από 
αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που μελέτησαν την εφαρμογή και την ουσιαστική 
ένταξη της μη τυπικής εκπαίδευσης σε σχολεία. Συνεπώς, η παρούσα εργασία στοχεύει 
αρχικά να γίνει έναυσμα ώστε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα από την ελληνική 
επιστημονική κοινότητα για την ένταξη της μη τυπικής εκπάιδευσης στα αναλυτικά 
προγράμματα του δημοτικού σχολείου αλλά κυρίως στοχεύει στο να κινητοποιήσει την 
εκπαιδευτική κοινότητα να ενημερωθεί αρχικά για την μη τυπική εκπαίδευση και εν συνεχεία 
να την εντάξει στον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας. 

 
 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1998-2021 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 
 
Από το 1998 μέχρι το 2021 πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις στα Αναλυτικά 

Προγράμματα και στα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών του 
ελληνικού σχολείου. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου άλλαξε πέντε 
φορές (1998, 2003, 2017, 2020, 2021), ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου άλλαξε 
τέσσερις φορές (1998, 2017, 2020, 2021). Στις παραπάνω μεταρρυθμίσεις, εκτός των άλλων 
αλλαγών, διακρίνουμε μια τάση σταδιακής μετάβασης από τον τύπο του Αναλυτικού 
Προγράμματος, ως απλού καταλόγου διδακτικών θεμάτων, στο εμπλουτισμένο στοχοθετικό 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο Πρόγραμμα Σπουδών, ακόμη και στο Πρόγραμμα Σπουδών 
Διαδικασίας. Η παρούσα εργασία, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη συγκριτική 
θεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των συνακόλουθων υποστηρικτικών κειμένων, 
έρχεται να αναδείξει τα ιδιαίτερα τυπολογικά χαρακτηριστικά, τις μεταξύ τους ομοιότητες 
και διαφορές. Κατά τη διερεύνησή μας, διαπιστώθηκε συμπερασματικά ένας σταδιακά 
διαμορφούμενος προσανατολισμός για τη μετατροπή του Αναλυτικού Προγράμματος, από 
έγγραφο καθοδήγησης των συγγραφέων των διδακτικών βιβλίων, σε ένα χρηστικό εργαλείο 
του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό, τα όψιμα Προγράμματα Σπουδών 
περιλαμβάνουν εκτενείς εισαγωγικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, υποστηρίζονται από 
αυτοτελή Οδηγό του Εκπαιδευτικού και ενίοτε από αποθετήριο διδακτικού υλικού. 
Ταυτόχρονα, δίνουν έμφαση στον σχεδιασμό της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, 
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παραθέτουν προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα έναντι διδακτικών στόχων και 
προτείνουν ενδεικτικές διδακτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη των διδακτικών 
θεμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας εισαγωγής μιας νέας διδακτικής κουλτούρας. Η 
πορεία αυτή δεν είναι σταθερή, καθότι τα Προγράμματα Σπουδών που εκπονήθηκαν κατά 
την πρόσφατη διετία (2020 και 2021), μολονότι διατηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά από το 
Πρόγραμμα Σπουδών Διαδικασίας, τείνουν περισσότερο προς τον στοχοθετικό τύπο. Συναφή 
ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση είναι κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί  
αξιοποιούν το Πρόγραμμα Σπουδών στο διδακτικό έργο και εάν ο τύπος των εκάστοτε 
εφαρμοζόμενων Προγραμμάτων Σπουδών επηρεάζει ή διευκολύνει τη διδασκαλία και  τη 
μάθηση. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Γ1/Γ2 ΣΤΗΝ 
Ε΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΣΤΟΧΟΙ, 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ) 
 

Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια ΔΠΘ 
Αμπεντίν Αϊλίν, Εκπαιδευτικός, υπο. διδάκτορας δπθ  

 
Το θέμα της γλωσσικής εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης απασχολεί τον 

επιστημονικό διάλογο δεκαετίες τώρα, εστιάζοντας στους εξής άξονες: 
1. αποτελεσματικότητα διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από μαθητές/-

τριες της μουσουλμανικής μειονότητας 
1.1. που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία (θα ασχοληθούμε με την Α/Βάθμια εκπαίδευση) 

και τη διδάσκονται ως Γ2 
1.2. που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και τη διδάσκονται ουσιαστικά ως Γ1 
1.3. (χαμηλά) επίπεδα ελληνομάθειας: αίτια 
2. διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία 
3. Ισχύοντα προγράμματα σπουδών 
3.1. σκοποθεσία-στοχοθεσία 
3.2. μεθοδολογία 
3.3. διδακτικά περιεχόμενα 
Στην προτεινόμενη εισήγηση θα παρουσιαστούν συγκριτικά τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης περιεχομένου και της ερμηνευτικής κριτικής ανάλυσης λόγου των κειμένων των 
ισχυόντων προγραμμάτων σπουδών. Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη ομοιοτήτων και 
διαφορών, ζητημάτων επιστημονικής σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ των προγραμμάτων για 
την ελληνική και την τουρκική από την άποψη της μεθοδολογίας αλλά και της ιδεολογίας των 
σκοπών και των στόχων, η διαπίστωση για τα αίτια της απόστασης μεταξύ των προθέσεων 
που διατυπώνονται στα κείμενα και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καταγράφονται. 
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Γ03. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02  

Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
Η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) αποτελεί μια σύγχρονη παιδαγωγική και 

διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πρακτική. Πρόκειται για μεικτό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο 
συνδυάζει τη δια ζώσης με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Βασικό χαρακτηριστικό της ανεστραμμένης τάξης είναι ότι μεταφέρει την παράδοση του 
μαθήματος έξω από την αίθουσα διδασκαλίας - κυρίως μέσα από πολυτροπικό υλικό -, 
προκειμένου ο διδακτικός χρόνος στην τάξη να αφιερωθεί περισσότερο σε συνεργατικού και 
αλληλεπιδραστικού τύπου μαθησιακές δραστηριότητες, όπου οι μαθητές εμπλέκονται 
ενεργητικά με το διδακτικό περιεχόμενο. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η ανεστραμμένη 
τάξη εισήχθη δυναμικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2021-22) ως ενεργητική 
μαθητοκεντρική διδακτική μέθοδος, ενώ η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής της συγκαταλέγεται στα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών κατά 
τη διάρκεια των τετραμήνων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το, 
επίσημα νεοεισαχθέν στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καινοτόμο 
μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, τόσο ως προς τη φιλοσοφία της προσέγγισης και του 
τρόπου εφαρμογής της όσο και ως προς τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη, αλλά και τις 
πιθανές δυσκολίες κατά την εφαρμογή της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
αναπτύσσονται δύο προτάσεις/παραδείγματα εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης στα 
φιλολογικά μαθήματα. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, κεφάλαιο 9, 
ενότητα 44 «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» και το δεύτερο την 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου, Θουκυδίδη, Ιστορία, Βιβλίο 3, κεφ. 81, παράγραφοι 1 
και 2. Τα παραπάνω παραδείγματα συμβάλλουν ώστε να αναδειχθεί ότι η ανεστραμμένη 
τάξη αποτελεί μια παιδαγωγική επιλογή, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για 
διαδραστική και δυναμική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για 
διαφοροποιημένες στρατηγικές μάθησης, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο καθοδηγητικό, 
διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό της μάθησης. 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Μπέλσης Κωνσταντίνος, δρ. Ιστορίας 
 
Μία από τις διαχρονικά επαναλαμβανόμενες διαπιστώσεις, αναφορικά με τη διδασκαλία 

του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η αντίθεση ανάμεσα στις 
κάθε φορά επίσημες διακηρύξεις αρχών και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που τις πλαισιώνουν, 
και στην εφαρμογή αυτών των διακηρυγμένων αρχών στη διδακτική πράξη. Το πρόβλημα 
δείχνει για δεκαετίες άλυτο και μάλιστα διογκούμενο αφού, όταν και όποτε επιχειρείται  μία 
ποιοτική αποτίμηση με μετρήσιμους δείκτες των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, τόσο σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες 
των μαθητών/τριών όσο και με την καθαυτή ετοιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
Ιστορία να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους προσφοράς του διδακτικού αγαθού. Τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών (2021) αποτελούν συνέχεια μίας επίπονης και μακράς προσπάθειας 
προσαρμογής της διδασκαλίας της Ιστορίας στις ηλικιακές, επικοινωνιακές, 
συναισθηματικές, διδακτικές, γνωστικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Εγχείρημα εξ ορισμού 
δύσκολο αλλά ώριμο, που απαιτεί όχι μόνο υλικούς πόρους, πολλαπλές συνέργειες και 
επιστημονική κατάρτιση, αλλά και επιμόρφωση, αξιολόγηση, ευελιξία στη διδακτική πράξη. 
Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κομίζουν τα νέα ΠΣ; Πώς αυτά συνδέονται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία για τη διδασκαλία του μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
με ποιους διδακτικούς τρόπους (στρατηγικές, μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές)  θα 
μπορούσαν να πλαισιωθούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα;  Η παρούσα 
ανακοίνωση επιχειρεί να αποτυπώσει σε αδρές γραμμμές μία γενική πρόταση συνθετικής 
διδακτικής μεθοδολογίας, ενσωματώνοντας την εμπειρία του παρελθόντος και τις 
δυνατότητες του παρόντος, προσαρμόζοντας μεθόδους και μορφές διδασκαλίας στη 
φιλοσοφία και τις τις απαιτήσεις των νέων ΠΣ Ιστορίας, των οποίων η πιλοτική εφαρμογή 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. 

 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ Η ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ Διαπολιτισμικός Επιμορφωτής στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ιταλίας 
 
Ο ρόλος της μητρικής γλώσσας στη διδασκαλία και εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, 

υπήρξε το θέμα πολύ πρόσφατων συζητήσεων. Η εργασία αυτή διερευνά τη χρήση της 
πρώτης γλώσσας (L1) στην εκμάθηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
(L2) στο δημοτικό σχολείο. Ο κύριος στόχος αυτού του άρθρου είναι να καθορίσει σε ποιο 
βαθμό και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η πρώτη γλώσσα (L1) και την ανταπόκριση 
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των εκπαιδευτικών δεύτερης γλώσσας όταν ακούν την πρώτη (μητρική) γλώσσα (L1) στην 
τάξη τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση της πρώτης γλώσσας (L1) 
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και αισθάνονται ένοχοι εάν τη χρησιμοποιούν πολύ. Όταν 
αμφισβητούνται, δυσκολεύονται να πουν το γιατί. Κατά της χρήσης της μητρικής ή πρώτης 
γλώσσας (L1), είναι η γενική υπόθεση ότι τα ελληνικά πρέπει να μαθαίνονται μέσω της 
ελληνικής γλώσσας, ακριβώς όπως μαθαίνεται η μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας 
αυτήν ακριβώς τη μητρική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, η ιδέα ότι ο μαθητής πρέπει να 
μάθει ελληνικά όπως ένας φυσικός ομιλητής, ή να προσπαθεί να «σκεφτεί στα ελληνικά», 
είναι μια ανέφικτη σκέψη. Μέσα από τα πορίσματα των ερευνών, τα στοιχεία που εξάγονται 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης γλώσσας (L2) χρησιμοποιούσαν την L1 κυρίως για 
να παρέχουν ανατροφοδότηση, να διδάξουν νέο λεξιλόγιο, να εξηγήσουν τη γραμματική. 
Επίσης συχνά, μέσω της L1 ο εκπαιδευτικός έδινε ατομική βοήθεια στους μαθητές.  

Η εργασία αρχικά θα παρουσιάσει τη σημασία της πρώτης γλώσσας (L1) στη διαδικασία 
εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία.  

Τα συμπεράσματα της εργασίας μας, εκτιμούν ως σημαντική τη σημασία των μητρικών 
γλωσσών των μαθητών στην εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. 

 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ VIDEO GAMES ΩΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ, Διαπολιτισμικός Επιμορφωτής στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ιταλίας 
Καλλίνη Κωνσταντίνα, Νηπιαγωγός ΠΕ60,  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Συμπερίληψης 

προσφύγων μαθητών  
 
Το παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό, με αντικείμενα ή και με κανόνες, αποτελεί την κύρια 

μορφή δραστηριότητας των παιδιών, μία δραστηριότητα η οποία δεν είναι μόνο αυθόρμητη 
και ευχάριστη, αλλά διαμορφώνει καθοριστικά τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών. Το παιχνίδι σαν δραστηριότητα είτε ατομική είτε ομαδική αποτελεί 
ένα βασικό γνώρισμα της παιδικής ηλικίας. 

Ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών προκύπτει από μία σειρά 
χαρακτηριστικών, τα οποία διακρίνουν το παιχνίδι από όλες τις άλλες μορφές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Το παιχνίδι είναι μία δραστηριότητα η οποία έχει ως αφετηρία 
της την πρωτοβουλία, μία δραστηριότητα αυτο-ρυθμιζόμενη με εγγενή κίνητρα και χωρίς 
υποχρεωτικά σαφείς στόχους. Τα παιδιά εμπλέκονται δραστήρια στο παιχνίδι από εσωτερική 
επιθυμία κα προσωπικό ενδιαφέρον, δημιουργούν και ελέγχουν τις καταστάσεις του 
παιχνιδιού τους, οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους έχει μία συμβολική 
διάσταση, μία δράση δηλαδή υποκριτική σε ένα φανταστικό πεδίο, το οποίο συνήθως 
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περιλαμβάνει ρόλους, κανόνες και χειρισμούς αντικειμένων.  
Μέσα από αυτή την εμπλοκή, η οποία είναι ταυτόχρονα νοητική, συναισθηματική και 

κοινωνική τα παιδιά οικοδομούν τις βάσεις της αφηρημένης σκέψης και του αναστοχασμού, 
αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ασκούνται στον έλεγχο των συναισθηματικών του 
εκδηλώσεων και διερευνώντας ιδιοποιούνται ρόλους και κανόνες της κοινωνίας των 
ενηλίκων. 

Η πρότασή μας εστιάζει στην δυνατότητα αξιοποίησης των Massively Multiplayer Online 
Role Playing Games (MMORPGs) ως   μέσο διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τα παιχνίδια 
αυτά ενώ χαρακτηρίζονται από μια δέσμευση του παίκτη με τον χαρακτήρα του και, ενώ 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία του ανταγωνισμού και της ομαδικότητας, στηρίζονται επίσης και 
σε αξίες όπως η συνέπεια, η κοινωνικοποίηση, ο διάλογος, η καλλιέργεια, η 
συναδελφικότητα, η πρόοδος κ.α. 

Η πρότασή μας αναφέρεται σε Σχέδιο γλωσσικού μαθήματος σε πρόσφυγες μαθητές. 
 
 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ; ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

 
Νικολιδάκη Σοφία, ΕΔΙΠ  Π.τ.Π.Ε. 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί πώς οι φοιτητές και αυριανοί 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την δεξιότητα της προσεκτικής ακρόασης των 
μαθητών τους. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα νηπιαγωγεία συχνά 
παρατηρείται το φαινόμενο της άρτιας προετοιμασίας των φοιτητών προκειμένου να 
διδάξουν κάποια θεματική ενότητα και ταυτόχρονα της αδεξιότητας να διαχειριστούν ή να 
αναδείξουν ερωτήματα και απόψεις των παιδιών. Στην παρούσα εργασία θα τεθεί εν 
συντομία το θεωρητικό πλαίσιο της  προσεκτικής ακρόασης (careful listening) των παιδιών 
και της σημασίας της, ως δεξιότητα, για τα παιδιά, τον εκπαιδευτικό και την διδακτική πράξη. 
Στη συνέχεια θα περιγραφεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στο πλαίσιο της πρακτικής 
άσκησης, βάσει της οποίας οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να: α) αναγνωρίζουν και να 
αναδεικνύουν ερωτήματα, σκέψεις και απόψεις των παιδιών, β) διατυπώνουν οι ίδιοι 
ερωτήματα ώστε να ξεκλειδώσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών, γ) θέτουν 
τις προϋποθέσεις στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου ώστε τα παιδιά να νιώσουν ότι 
εισακούονται. Η εργασία θα πλαισιωθεί με συγκεκριμένα παραδείγματα προσεκτικής ή μη 
ακρόασης των παιδιών. 
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Γ04. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ, 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Μάιπας Σωτήριος, Φυσικός, Ειδικός Περιβαλλοντικής Υγείας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ. Διδάσκων, Επιστημονικός Συνεργάτης & Επιβλέπων ΜΔΕ στο ΠΜΣ «Περιβάλλον 

και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», ΕΚΠΑ 
 
Η εν εξελίξει περιβαλλοντική υποβάθμιση, με το σύνολο των εκφράσεών της, αλλά και οι 

επιπτώσεις της στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, καθιστούν αναγκαία την 
εξεύρεση αποτελεσματικών παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο προσαρμογής και μετριασμού 
όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης. Η σχολική περιβαλλοντική εκπαίδευση, στοχεύοντας στην 
επίτευξη της αειφορίας, οφείλει να μεταδίδει την περιβαλλοντική γνώση και πληροφορία, με 
σκοπό την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς που θα σέβεται τον πλανήτη και το σύνολο των 
μορφών ζωής πάνω σε αυτόν. Καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που συνδυάζουν 
στοιχεία από διαφορετικά πεδία, π.χ. θετικές επιστήμες, διδασκαλία ξένων γλωσσών, τέχνες 
και τεχνολογία, έχουν ήδη εμφανιστεί και αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά τους. 
Προς την ίδια κατεύθυνση, κινείται η εκπαιδευτική πρόταση της αξιοποίησης μαθηματικών 
προβλημάτων στη σχολική περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πρόσφατα (2021), κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, μία συλλογή 150 μαθηματικών προβλημάτων 
περιβαλλοντικού περιεχομένου για μαθητές δημοτικού, με συγγραφέα τον ειδικό 
περιβαλλοντικής υγείας, Δρ. Σωτήριο Μάιπα. Τα προβλήματα αυτά προσφέρουν εξάσκηση 
και βελτίωση της μαθηματικής αντίληψης των μαθητών και, παράλληλα, καλλιεργούν την 
περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών, μέσω ενός πρωτότυπου και διεπιστημονικού 
τρόπου, βασισμένου στη σχολική ύλη των μαθηματικών των τριών τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού σχολείου. Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει ενδεικτικά ορισμένα από 
τα προβλήματα, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα μέσα από τις ασκήσεις και την επίλυσή τους. Πέρα από τη μετάδοση της 
περιβαλλοντικής γνώσης και πληροφορίας και την εξάσκηση στην επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι ασκήσεις, λόγω της βαρύτητας που έχει δοθεί 
στις εκφωνήσεις τους, είναι ιδανικές και για εξάσκηση στην κατανόηση κειμένου. Τα πρώτα 
στοιχεία από την αξιοποίηση του βιβλίου, το οποίο συμβαδίζει με τη λογική των διεθνών 
εξετάσεων PISA, είναι θετικά και δημιουργούν ένα ευνοϊκό πεδίο για την περαιτέρω 
αξιοποίηση και αξιολόγησή του ως ένα εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των μαθητών για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΓΙΟΡΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δ.Π.Μ.Σ: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 
Το project έχει τη βασική ιδέα: ''Η σπουδαιότητα των παιχνιδογιορτών στη μείωση των 

ανισοτήτων και τη δημιουργία ενός ανοιχτού και δημοκρατικού  σχολείου  στην  κοινωνία'' 
και πρόκειται για μια διδακτική πρόταση που πραγματοποιήθηκε  σε έναν παιδικό σταθμό 
στα πλαίσια της παιδαγωγικής μου ιδιότητας.  Η κοινωνία μεταβάλλεται και οι τεχνολογικές 
εξελίξεις αλλάζουν ραγδαία. Γι ' αυτό το λόγο θα προταθούν εναλλακτικές και καινοτόμες 
παιδαγωγικές πρακτικές που κύριος στόχος τους είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά ώστε 
να είναι έτοιμα να αποκτήσουν μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές δεξιότητες, αποδοχή της 
διαφορετικότητας και ισότητα ευκαιριών.  Οι παιχνιδογιορτές αποτελούν μια καινοτόμα 
διδακτική πρόταση μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου που μπορεί 
να προσδώσουν μεγάλο νόημα και σημασία στη δημιουργική έκφραση ιδεών και εμπειριών 
αλλά και στη δημιουργία ενός  ανοιχτού σχολείου στην επικοινωνία και το διάλογο με την 
κοινωνία και την πολιτεία. Πρόκειται για θεματικές γιορτές κάθε μία από τις οποίες είναι 
αφιερωμένη σε ένα θέμα το οποίο διερευνάται διαθεματικά και ολιστικά. Με παιγνιώδη 
τρόπο μέσα από την υλοποίηση των θεματικών αυτών γιορτών, τα παιδιά έμαθαν αξίες όπως 
αποδοχή, σεβασμός, αλληλεγγύη, αγάπη, ενσυναίσθηση και ήθη και έθιμα διαφόρων λαών. 
Οι δραστηριότητες  διαμορφωτικής αξιολόγησης με τη χρήση της τεχνολογίας είναι 
καθοριστικές για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων για τη διδακτική αυτή πρόταση με στόχο 
τις βέλτιστες και πιο αποδοτικές παιδαγωγικές πρακτικές.  Σε μια τέτοια περίπτωση η 
συλλογική ευημερία αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και ανισότητες και αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για ύπαρξη δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος σε μια 
κοινωνία των πολιτών. Άραγε μπορούμε να ξεφύγουμε από τα ασφαλή όρια και να 
δοκιμάσουμε νέες προκλήσεις; 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ STEM, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Κορακάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός MSc, ΠΕ04-02 & ΠΕ86 

 
Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται διδακτική πρόταση με τα αντίστοιχα φύλλα 

εργασίας που αφορά τη STEM διδασκαλία για μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διδακτική 
προσέγγιση υλοποιήθηκε από απόσταση την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στα πλαίσια 
ομίλου. Με τον όρο STEM εννοούμε την διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων των 
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Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Το προς μελέτη 
αντικείμενο ήταν η μνήμη αποθήκευσης USB (Flash memory) οι μαθητές έφτασαν στο τελικό 
παραδοτέο μέσα από την μελέτη πολλών διδακτικών ενοτήτων που περιλάμβαναν ως 
θεματικές: την δομή της ύλης, τις κλίμακες, τον μικρόκοσμο- μακρόκοσμο, τις ιδιότητες που 
εξαρτώνται από το μέγεθος, τα τροχιακά, το σπιν των ηλεκτρονίων, το δυαδικό σύστημα 
αρίθμησης, την δημιουργία κυκλωμάτων στο tinkercad και απεικόνισή τους σε μικροελεγκτή 
arduino καθώς και με τη σχέση της Νανοεπιστήμης με τις τεχνολογικές εφαρμογές. 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΕΑ' 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Σοφούλη Γεωργία, Βρεφονηπιοκόμος 

Γυφτογιάννη Αικατερίνη, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια  
Γυφτογιάννη Μαρία, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, M.Sc. in Education Management 
 
Με το βλέμμα στραμμένο στον 21ο αιώνα, οι μεταβολές της τεχνολογίας και η 

παγκοσμιοποίηση προστάζουν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με σκοπό την ανάπτυξη και 
καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
Ακρογωνιαίος λίθος της ικανότητα ενός ατόμου να χαράξει την πορεία του στην κοινωνία 
αποτελεί η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων. Η ενίσχυση τους οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
μετάβασης του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό πλαίσιο. Η Ακαδημία 
Επιστημών αναφέρει ότι 40% των παιδιών που εισέρχονται στο σχολείο πληρούν τις 
αναγκαίες κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες για να πετύχουν, μολονότι 60% αυτών 
διαθέτουν απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες. Σκοπός του σύγχρονου σχολείου δεν είναι 
μόνο η παροχή γνωστικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω 
παρεμβατικών προγραμμάτων κερδίζει διαρκώς το ενδιαφέρον των ερευνητών. Το 
παρεμβατικό πρόγραμμα ¨Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ σχεδιάστηκε για την ενίσχυση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα την ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής δεξιότητας 
στα παιδιά νηπιακής ηλικίας και μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολικές μονάδες προσχολικής 
αγωγής. Πρόκειται για παρεμβατικό πρόγραμμα καθολικό, πρωτογενούς πρόληψης που 
στοχεύει στη μείωση εμφάνισης προβλημάτων. Περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις της 
παιδαγωγικής ομάδας, καθημερινές 20λεπτες οργανωμένες δράσεις που απαιτούν ελάχιστο 
χρόνο προετοιμασίας και τακτικές ενημερώσεις γονέων για το σκοπό, τους στόχους και την 
πορεία του προγράμματος. Παράλληλα, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για τους μαθητές 
με βιβλία που προάγουν τις έννοιες της φιλίας, της ομάδας και της συνεργασίας. Αρχικά, οι 
ομάδες των νηπίων είναι μικρές, τεσσάρων παιδιών, σταδιακά διευρύνονται και στην πορεία 
εναλλάσσονται τα μέλη των ομάδων. Το πρώτο εξάμηνο οι δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται μέσα στην αίθουσα και το τελευταίο τρίμηνο και στο προαύλιο του 
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σχολείου περιλαμβάνοντας κίνηση και παιχνίδι. Οι Νηπιαγωγοί πραγματοποιούν 
εβδομαδιαία καταγραφή του πλάνου των δραστηριοτήτων και των συμπεριφορών των 
νηπίων. Όραμα των δημιουργών του προγράμματος ¨Συν-Εργαζόμαστε Παρέα¨ είναι να 
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και 
ομαδικών εμπειριών για ένα κοινό ταξίδι ανακάλυψης. 

 
 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 
 

Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος ΠΕ02 
 
Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Επανάσταση του 1821, 

πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στον Αθανάσιο Διάκο σε Γενικό Λύκειο της ελληνικής 
περιφέρειας, μέσα σε ένα διαθεματικό-διεπιστημονικό πλαίσιο. Η υλοποίηση έγινε με την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία, εν μέσω πανδημίας. Οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
επεξεργάστηκαν αναπαραστάσεις της ταυτότητας του ήρωα μέσα από το ιστορικό δημοτικό 
τραγούδι, τη λογοτεχνική πρόσληψη και την τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική, το θέατρο σκιών 
κλπ.) – παλαιότερη και σύγχρονη και αναζήτησαν τα γνωρίσματα της αγωνιστικής 
ταυτότητας. Στο πλαίσιο της πραγμάτευσης, αναδύθηκε η καταστατική αγωνιστική 
ταυτότητα και το ήθος του Διάκου που νοηματοδότησε μεγάλες ιστορικές στιγμές. Οι 
μαθητές/τριες διαπίστωσαν ότι το όραμα, η ανθεκτικότητα, η προσήλωση στον στόχο, το 
ενδιαφέρον για το συλλογικό, η πειθώ, η αποφασιστικότητα και η ανθρωπιά του ήρωα, 
αποτελούν αιτούμενα και στα σύγχρονα περιβάλλοντα. Εκφράστηκαν μέσα από «αγώνες 
λόγων» και εξέδωσαν ένα φύλλο εφημερίδας, όπου «συγκέντρωσαν» το υλικό που 
αξιοποίησαν ή δημιούργησαν, με την υποκίνηση και εμψύχωση της διδάσκουσας. Η 
δημιουργικότητά τους αφορούσε κείμενα στοχασμού και «προτάσεις» για τον ηγέτη του 
σήμερα, εικαστικά, ψηφιακές παρουσιάσεις και ποιήματα. Στην τελευταία περίπτωση, οι 
μαθητές/τριες συμμετείχαν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής, γράφοντας λίμερικ με 
παιγνιώδη τρόπο. Η συμμετοχή τους ήταν αξιομνημόνευτη και αποτέλεσε την ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες  διαπροσωπικές, οργάνωσης, δημιουργικής έκφρασης, 
πολιτειότητας, «ηγετικές». 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ¨ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΛΠΙΔΑΣ¨ 
 

Παπαδοπούλου Κυριακή, Νηπιαγωγός ΠΕ60 
Χατζηκωστή Μαρίνα, Δασκάλα ΠΕ70  

 
Ξεκινώντας, καλό  θα ήταν να αναφερθεί κανείς στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 

ικανότητα διαχείρισης διαφορών και διαφορετικότητας σε έναν εκπαιδευτικό. Αυτό σημαίνει 
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ότι ο παιδαγωγός απαιτείται να διακατέχεται από την εμπειρία της επικοινωνιακής σχέσης, 
την κριτική αυτογνωσία, την αναγνώριση της δυναμικής των προκαταλήψεων, τη δημιουργία 
κλίματος συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ενσυναίσθησης. Ο Taylor θεωρεί ότι μέσω της 
μετασχηματίζουσας μάθησης (εμπειρία, κριτικό αναστοχασμό, στοχαστικό διάλογο, δράση) 
μπορεί να κατακτηθεί η διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς η τελευταία συνιστά ένα 
μετασχηματισμό οπτικής. Οι στάσεις και οι αξίες που υιοθετεί ο καθένας αντικατοπτρίζουν 
τον εαυτό του και επηρεάζουν τόσο τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, όσο και τη 
συμπεριφορά του. Είναι λογικό πως κάθε ομάδα ανθρώπων, κάθε ομάδα παιδιών, θα έχει 
διαφορετική συμπεριφορά και αξίες σε κάθε κατάσταση. Χρειάζεται, λοιπόν, να 
συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη συμπεριφορά και τις αξίες τους σε γενικές 
γραμμές, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες 
καταστάσεις επειδή έχουν διαφορετικές αξίες και στάσεις. 

Η παρουσίασή μας θα αναφερθεί σε ένα υποθετικό εκπαιδευτικό σενάριο που 
απευθύνεται σε ενήλικες σπουδαστές μέσα από ποικίλες δραστηριότητες με στόχο να 
έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα και να μυηθούν στο κόσμο ενός «Άλλου».  Ο 
σχεδιασμός θα λάβει υπόψη του τις ανάγκες εκπαιδευομένων, θα έχει σαφείς στόχους και 
θα στηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευομένων. 

 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΟΠΟΥΛΑ) 

 
Σνιγοβσκά Οξάνα, Καθηγήτηρια ΝΕΓ στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Η.Η. Μέτσνικοβ της 

Οδησσού (Ουκρανία) 
Μαλαχίτη Αντρίϊ, Καθηγητής ΝΕΓ στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Η.Η. Μέτσνικοβ της 

Οδησσού (Ουκρανία)  
 
Στην παρούσα οι δημιουργοί της σειράς εγχειριδίων «Νεοελληνική γλώσσα» 

παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα ενός σύγχρονου διδακτικού υλικού που προορίζεται 
για τη διδασκαλία της ΕΓ ως ξένης στα ουκρανικά σχολεία και πανεπιστήμια. Κάθε ενότητα 
εστιάζει σε ειδικό θεματικό λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα, ιδιαίτερη όμως έμφαση 
δίνεται στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για μάθηση σε μια εποχή που 
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, λόγω επιδημίας του Covid-19, αναγκάστηκαν να στραφούν 
στην εξ’αποστάσεως διδασκαλία. Έτσι, το διδακτικό υλικό ελπίζουμε να ενισχύει με ποικίλους 
τρόπους τη μάθηση, κινητοποιώντας τους μαθητές, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους και 
συμβάλλοντας στην κατανόηση των προσφερόμενων γνώσεων. Συγκεκριμένα, οι  ασκήσεις 
με ποιήματα θα τους βοηθούσανε να κατανοήσουν τη φωνολογική δομή της ΝΕ, όπως και 
στην κατάκτηση των νέων λεξιλογικών στοιχείων και γραμματικών φαινομένων, 
διευρύνοντας το πεδίο γνώσεων και παρακινώντας τους σε δημιουργικές αναζητήσεις. 
Προσφέρονται οι ασκήσεις, στις οποίες οι μαθητές βρίσκουν τις ομοιοκαταληξίες. Ως 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

184 
 

ενδιαφέρουσα στιχουργία, προτείνουμε συγγραφή ποιημάτων ακροστιχίδας και cinquain, 
αφού αυτές αναπτύσσουν τόσο το οργανωμένο όσο και το αυθόρμητο λόγο των 
σπουδαστών. Θετική επίδραση ασκούν τα τραγούδια, με βοήθεια των οποίων αναπτύσσουν 
δεξιότητες ακρόασης κειμένων, αγνοώντας άγνωστες λέξεις, συνθέτουν τα δικά τους 
τραγούδια, γράφουν άρθρα για τραγούδια, τα υπαγορεύουν, οργανώνουν συζητήσεις και 
μεταφράζουν, τα χρησιμοποιούν για συμπλήρωση κενών ή διόρθωση λαθών, εξασκούνται 
στην προφορά, τον τονισμό και την έμφαση κ.ά. Μια από τις μεθόδους εξάσκησης για την 
εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι η νοερή μοντελοποίηση καταστάσεων ζωής. Η δημιουργική 
άσκηση για τους σπουδαστές είναι να φανταστούν τον εαυτό τους οπουδήποτε, να 
προσθέσουν στη φαντασία τους μια μουσική, μυρωδιές φαγητών ή ήχους φύσης. Χρήσιμο 
να δημιουργήσουν κόμικς εμπνεόμενοι από τους πίνακες ή να προσθέσουν τμήματα που 
τους λείπουν. Μια άλλη μορφή εκμάθησης με χρήση ποικίλων δημιουργικών εργασιών είναι 
το quest, που συνδυάζει κινητικές, γνωστικο-διερευνητικές, επικοινωνιακές δραστηριότητες, 
όπου οι σπουδαστές επιδεικνύουν ευστροφία κι ευρηματικότητα, προπονούν τη μνήμη τους, 
μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά. 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Τσούλη Παναγιώτα, Φιλόλογος (ΠΕ02), Msc Δημόσιος Λόγος & Ψηφιακά Μέσα 
 
Στην εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση του μαθήματος της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας, Οδύσσεια,  α’ γυμνασίου, αξιοποιώντας τη σημειωτική ανάλυση ως 
μέθοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σημειωτική προσδιορίζει μια σημειακή συνάρτηση 
και την τυπολογία των τρόπων παραγωγής σημείων. Εφαρμόζεται σε οτιδήποτε μπορεί να 
εκληφθεί ως σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλλου πράγματος. Σύμφωνα με τον Barthes 
(1983: 40) τα κωδικοποιημένα μηνύματα μέσω του λόγου αναπτύσσουν με τρόπο άμεσο και 
εμφανή, εκτός από το ίδιο το αναλογικό περιεχόμενο, δηλαδή πρόσωπο, σκηνή, αντικείμενο, 
τοπίο, ένα συμπληρωματικό μήνυμα, οφειλόμενο στη δράση του δημιουργού/πομπού και 
της οποίας το σημαινόμενο, αισθητικό ή ιδεολογικό, παραπέμπει σε μία ορισμένη 
κουλτούρα. Ειδικότερα, οι μιμητικές τέχνες, όπως και η περίπτωση του έπους, 
περιλαμβάνουν δύο μηνύματα: ένα μήνυμα καταδηλούμενο και ένα μήνυμα 
συμπαραδηλούμενο, που είναι ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία προσφέρει προς ανάγνωση 
το τι σκέφτεται περί αυτού. Η σημειωτική ως μέθοδος σε διδακτικές προτάσεις 
ανταποκρίνεται στις αρχές και τα ζητούμενα της ανακαλυπτικής-διερευνητικής θεώρησης της 
μάθησης και διδασκαλίας. Ειδικώς με τη χρήση των Τ.Π.Ε.  συμβάλει στην καλύτερη 
διερεύνηση  των θεμάτων και αφομοίωση εννοιών που πραγματεύονται τα σχολικά κείμενα. 
Η νέα γνώση μείνει πιο ζωντανή στη μνήμη των μαθητών, ώστε να την αξιοποιήσουν 
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μετέπειτα ως εργαλείο σκέψης, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του διδακτικού 
σεναρίου.  

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η συμβολή της σημειωτικής 
ανάλυσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικώς μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της 
γνώσης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης βοηθώντας και στην κοινωνικοποίηση του 
μαθητή (αρχή κοινωνικοποίησης , J. Dewey). Κύριο ερευνητικό της ερώτημα, ποια η 
πρόσληψη των μαθητών σχετικά με τις ταυτότητες – ρόλους των προσώπων/ηρώων που 
εμφανίζονται στο κείμενο της Οδύσσειας. Αξιοποιώντας αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση 
αναδεικνύονται τα αποτελέσματα του διδακτικού στόχου σχετικά με την  αποδοχή ή 
απόρριψη αξιών της εποχής και σύγκρισής τους με την παρούσα κοινωνική πραγματικότητα, 
εκκινώντας από αυτές τις ταυτότητες – ρόλους. 

 
 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

Πήχας Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 02, M. Ed. 
 
Η επιτυχής προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, επιβάλλει την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά 
και εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος, ώστε το σχολείο να γίνει 
χώρος δημιουργίας και βιωματικής μάθησης, με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ 
ταυτόχρονα ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ως μια πολυδιάστατη οντότητα. Σε ένα πρώτο 
επίπεδο, η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν εννοιολογικά 
τόσο η διαθεματική προσέγγιση (cross-curricular approach), όσο και  τα σχέδια εργασίας 
(project), τα οποία αποτελούν την καταλληλότερη μέθοδο για την αξιοποίηση αυτής της 
προσέγγισης στην καθημερινή σχολική πρακτική. Πέρα από αυτό, βέβαια, χρησιμοποιείται 
και ως εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης, καθώς μεσω των σχεδίων εργασίας παρέχονται 
δυνατότητες τόσο για τελική, όσο και για αρχική και διαμορφωτική αξιολόγηση. Σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, η παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας, με διαθεματικές προεκτάσεις και 
εφαρμογή στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο συνιστώντας μορφή 
εναλλακτικής αξιολόγησης, θα ενταχθεί στην καθημερινή σχολική πρακτική, ως μια σύνθετη 
και ευέλικτη διεργασία μάθησης, η οποία θα στηρίζεται στην ενεργό, αποκαλυπτική και 
συλλογική δράση των μαθητών. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΙΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ 

 
Αθανασοπούλου Άννα, PhD, MA Επιστήμες της Εκπαίδευσης, ΠΕ 60 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια παιδαγωγική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο όσον 

αφορά στην ιστορία και χρήση των αριθμητικών συμβόλων από την εποχή του λίθου έως και 
σήμερα. Έχει εφαρμοστεί στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στην 
πολιτιστική αγωγή. Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με δραστηριότητες 
πάνω σε χρονικές ακολουθίες, προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της 
ιστοριογραμμής. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τις τέχνες και το θεατρικό παιχνίδι, 
οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην ανακάλυψη και μελέτη της χρησιμότητας των αριθμών 
για την ανθρωπότητα. Βασικοί σταθμοί ήταν η εποχή του λίθου, του χαλκού, η αρχαία 
Ελλάδα, η Μινωική Κρήτη, η Ρωμαϊκή εποχή καθώς και η προέλευση των αριθμητικών 
συμβόλων της σύγχρονης εποχής. Με αφορμή τις νέες γνώσεις, οι μαθητές γνώρισαν την 
ιστορία πολιτισμών (π. χ. των Σουμερίων,  Βαβυλωνίων και  Αιγυπτίων), αντιλήφθηκαν τη 
χρησιμότητα των αριθμών μέσα στο χρόνο και τη διάδοσή τους στην ανθρωπότητα, έμαθαν 
να αναγνωρίζουν αριθμητικά σύμβολα και αναζήτησαν τις ερμηνείες των συμβόλων. Επίσης,  
δημιούργησαν νέα κέντρα ενδιαφέροντος στην τάξη με παράγωγά τους, όπως γύψινες 
τοιχογραφίες, πήλινα πλακίδια με αριθμητικά σύμβολα, αφίσες και φύλλα δραστηριοτήτων 
τα οποία παρουσίασαν στη λήξη του προγράμματος.  

Η παρούσα εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ως παιδαγωγική πρακτική προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για φοιτητές, -τριες . 

 
 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Σμαροπούλου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, ΠΕ71 
Σμαροπούλου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, ΠΕ71  

 
Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, είναι συνηθισμένο, να συμβαίνουν συχνά 

απρόσμενα γεγονότα όπως είναι τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, η βία μεταξύ των μαθητών, 
ο θάνατος κάποιων μελών, οι σεισμοί και οι πυρκαγιές, καθώς και ο εκφοβισμός εντός του 
σχολικού πλαισίου. Το σύνολο αυτών των γεγονότων μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για 
το σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καθώς αποτελούν διαφορετικά είδη 
κρίσεων που μπορεί να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις που δεν επιδέχονται 
αποτελεσματική αντιμετώπιση. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη σωστή διαχείριση 
των κρίσεων καθώς πλήττουν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, που είναι τα παιδιά 
τα οποία τώρα διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και τις δυνατότητες τους. (Φώτου, 2017).  
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Η πανδημία COVID-19 είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο στην ανθρώπινη υγεία και τα 
εθνικά συστήματα υγείας, όσο και  στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τα παιδιά δεν έμειναν 
ανεπηρέαστα από τις επιπτώσεις της καινούριας πανδημίας. Μέσα στο διάστημα αυτό 
ένιωσαν διαφορετικές σωματικές και ψυχολογικές διακυμάνσεις καθώς βίωσαν και το φόβο, 
την αβεβαιότητα και το στρες. Η αναγνώριση και η κατανόηση αυτών των συναισθημάτων 
είναι απαραίτητα για την κατάλληλη αντιμετώπιση και την κάλυψη των αναγκών τους. Είναι 
ευρέως αποδεδειγμένα ότι στρεσσογόνα, δυσάρεστα γεγονότα οδηγούν πολλές φορές σε 
μετατραυματικό στρες, διαταραχές διατροφής ή ύπνου καθώς και άλλες συμπεριφορικές ή 
συναισθηματικές διαταραχές. 

Αυτοί ακριβώς ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε ένα σενάριο με σκοπό 
τη διαχείριση άγχους απευθυνόμενο σε μαθητές Δημοτικού διαβαθμισμένης δυσκολίας και 
έχει διάρκεια 4-5 διδακτικές ώρες. Χωρίζεται σε 4 φάσεις ξεκινώντας με ένα παιχνίδι 
γνωριμίας, στη συνέχεια με διερεύνηση των υπαρχουσών γνώσεων. Έπειτα, αφού 
δημιουργηθούν ομάδες αναζητούν πληροφορίες και ενεργοποιούνται για να βρουν λύσεις 
(problem solving) και να τις αλληλο-παρουσιάσουν με τη μέθοδο fishbowl. Τέλος, 
ενεργοποιείται η δημιουργικότητα η οποία καλείται να αποδώσει τα βιώματα των ομάδων 
μέσω του αυτοσχεδιασμού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθεί 
αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση της διαδικασίας. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ:   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 

Μπελίτσου Αναστασία, Ph. D, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχολείο, 
Ελληνικό, Αθήνα 

Αγγελάρα Δροσίς, c. Ph. D, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο Σχολείο, Ελληνικό, Αθήνα  

Μπερμπέρη Καλλιόπη, M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σχολείο, Ελληνικό, 
Αθήνα 

 
Η δράση αφορά το μάθημα της Ρητορικής που διδάσκεται στις 3 μεγάλες τάξεις (Δ, Ε, Στ) 

του Δημοτικού μία φορά την εβδομάδα. Οι μαθητές της τάξης να μπορούν να συμμετέχουν 
σε συζήτηση σχετικά με την σχολική τους ζωή σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, αισιοδοξίας, 
συστηματικής παρατήρησης και καταγραφής της προόδου που γίνεται, με απώτερο σκοπό 
να μάθουν στην πράξη να είναι ενεργοί ακροατές, ομιλητές και υπεύθυνα μέλη της ομάδας. 
Κάθε μαθητής γνωρίζει μέσα από μία αρχική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και την 
ομάδα της τάξης τον σκοπό, το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τους ρόλους που εναλλάσσονται 
κάθε φορά. Η όλη προσπάθεια έχει σα στόχο το μοίρασμα σε ισότιμη βάση μεταξύ των 
μαθητών μέσα από  τα θέματα που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά για τη σχολική τους ζωή, τη 
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διερεύνηση λύσεων και τη λήψη αποφάσεων, με σκοπό την υλοποίησή τους από τους ίδιους 
σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται κριτική σκέψη, 
ενεργή ακρόαση, ενσυναίσθηση, επιχειρηματικός λόγος και διαμεσολάβηση για την εύρεση 
κοινού τόπου. Οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες και στηρίζουν έμμεσα τους μαθητές. Στην 
ηλεκτρονική τάξη, οι μαθητές έχουν πρόσβαση ασύγχρονα στους στόχους, στη διαδικασία 
και στο αποτέλεσμα κάθε συμβουλίου, όπως γίνεται σε κάθε μάθημα του σχολείου. Η 
επιλογή για τη δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης διδασκαλίας του βιωματικού 
μαθήματος για την Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης από το Νηπιαγωγείο, αλλά 
και της Ρητορικής από την Δ’ τάξη. Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν στο Συμβούλιο 
τάξης όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που διερεύνησαν και απέκτησαν στα μαθήματα αυτά. 
Αποκτούν επίγνωση   στην πράξη, βλέποντας τι μπορούν και τι χρειάζεται ακόμη να 
βελτιώσουν ως άτομα και ομάδα. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως σκοπό την παρουσίαση 
ενός παραδείγματος δράσης με πρακτικές που αυξάνουν το αίσθημα του ανήκειν, τον 
σεβασμό, την αυτεπίγνωση και τις αξίες ζωής, που βρίσκονται στο επίκεντρο ενός 
δημοκρατικού σχολείου. 

 
 

ΤΟ TOPAZE EFFECT ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ο στόχος είναι με τη βοήθεια και τη χρήση του 

φαινόμενου «Topaze» οι μαθητές να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις σε λεκτικά 
προβλήματα με τη βοήθεια στρατηγικών νοερών υπολογισμών και με ορθότητα. Η 
υλοποίηση και ο σχεδιασμός έγινε με τη συμβολή της καθημερινής διδακτικής διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε και αναπτύχθηκε στην τάξη. Έγινε ημι-πειραματική προσέγγιση και 
πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές διδάχθηκαν στρατηγικές νοερών 
υπολογισμών, τα είδη των οποίων αντλήθηκαν από τις δραστηριότητες των διδακτικών 
ενοτήτων του γνωστικού αντικειμένου των μαθηματικών της Ε’ τάξης Δημοτικού. Τόσο στην 
αρχή όσο στη μέση και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης, μοιράστηκε στους μαθητές 
φύλλο εργασίας. Έπρεπε να επιλύσουν ένα διαφορετικό λεκτικό πρόβλημα κάθε φορά, 
σχηματίζοντας και εκτελώντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Στο τέλος της παρέμβασης 
τα αποτελέσματα είχαν θετικό πρόσημο. Φαίνεται πως το φαινόμενο «Topaze» επηρέασε τη 
χρήση των νοερών στρατηγικών από τους μαθητές στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων και 
συνέβαλε στην ορθότητα της εκτέλεσης των απαιτούμενων πράξεών τους. Οι νοεροί 
υπολογισμοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην ορθή εκτέλεση των πράξεων, στην 
απόκτηση αυτοπεποίθησης και στη ανάπτυξη διαχειριστικής ικανότητας, να συμβάλλουν 
επικουρικά στην κατανόηση, τη διαχείριση και την επίλυση των λεκτικών προβλημάτων. 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: 
ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
 
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της υγειονομικής κρίσης, η εκπαιδευτική και μαθησιακή 

διαδικασία έχει υποστεί διάφορες μεταβολές με ανάλογες επιπτώσεις στη μαθησιακή 
πρόοδο των μαθητών. Η υιοθέτηση μέτρων και πρακτικών που επέβαλαν οι υγειονομικές 
συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα διακυμάνσεις και επιδράσεις τόσο στο μαθησιακό 
ενδιαφέρον και στην ετοιμότητα των μαθητών όσο και στην επίτευξη των παιδαγωγικών 
στόχων και της ακαδημαϊκής τους πορείας. Η σταδιακή επάνοδος στη δια ζώσης διδασκαλία 
ανέδειξε πολλών ταχυτήτων μαθησιακά επίπεδα στις σχολικές τάξεις. Η υιοθέτηση και 
εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών, να αμβλυνθούν μαθησιακά 
χάσματα και κενά  και να βιώσουν όλοι ξανά αισθήματα επιτυχίας, αποκαθιστώντας και πάλι 
το μαθησιακό περιβάλλον ζωντανό, προκλητικό και ενδιαφέρον.  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της 
Σύγχρονης Παιδαγωγικής για συμπερίληψη και ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των 
μαθητών, αξιοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, βιωματικές στρατηγικές και 
εναλλακτικά μέσα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σενάριο 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξη μικτής ικανότητας τον καιρό της πανδημίας, μετά 
από χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία υιοθέτησης νέων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, όπως η διαφοροποίηση της εργασίας προκειμένου ως εκπαιδευτικοί να 
ξανακερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, να αποκαταστήσουμε τη μαθησιακή σχέση 
ζωντανή, να αμβλύνουμε τις ανισότητες, ανοίγοντας νέους τρόπους και μεθόδους σκέψης 
και εργασίας σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 
 

«ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΝΤΑ: ΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ». ΌΤΑΝ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΡΩΝΤΕΣ 

 
Βογιατζή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ2 

 
Ο λόγος που εκφέρει ένας χώρος πολιτισμικής αναφοράς οφείλει να συνιστά πρόταση 

ανάγνωσης του παλμού της κοινωνίας και των ανησυχιών της. Τα πολιτισμικά τεκμήρια και η 
επιλογή του τρόπου αφήγησής τους αντανακλούν ιδέες, νοήματα, σημασίες και αξίες που 
συνδιαλέγονται με την περιβάλλουσα πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τους πολλαπλούς 
τρόπους θέασης της και δημιουργώντας αφορμή σκέψης και προβληματισμού.  
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  Ως χώρος πολιτισμικής αναφοράς το «Πνευματικό- Πολιτιστικό κέντρο και Βιβλιοθήκη 
Ρουστίκων Ανέστης και Μανόλης Αναγνωστάκης», το οποίο λειτουργεί με τη στήριξη και 
συνδρομή του «Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη»-ενός πολιτιστικού 
σωματείου με πανελλήνια εμβέλεια-ανοίγει τον δικό του διάλογο με καίρια ζητήματα της 
εποχής μέσα από το αποτύπωμα που άφησε ο ποιητής, τόσο με την ποιητική όσο και με την 
κοινωνική του παρουσία. Μέρος αυτού του διαλόγου αποτελεί και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει ως βασική του 
στόχευση τη συνάντηση των μαθητών με τα τεκμήρια της ζωής και του έργου του ποιητή 
αλλά και με το ερμηνευτικό πλαίσιο του χώρου, τις ιδέες και τις αξίες που θέλει να αναδείξει. 
Τα εκθέματα δομούν μια αφήγηση που εντάσσει τους μαθητές σ’ ένα δυναμικό πεδίο 
διαπραγμάτευσης με τον ποιητή αλλά και τον πολίτη Μανόλη Αναγνωστάκη. Αναδεικνύεται, 
έτσι, η συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά συμβάντα ως στάση του πολίτη και η ποίηση 
με την πολυσημία της ως εφαλτήριο διαμόρφωσης αυτής της στάσης.  

   Αντικείμενο της εργασίας, που δανείζεται στον τίτλο τον στίχο του Αναγνωστάκη από το 
ΥΓ., αποτελεί ο πολιτισμικός λόγος που εκφέρει το Κέντρο και ο Όμιλος ως πρόταση 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικής προσέγγισης. Επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος ως διδακτική πρόταση που αναδεικνύει τη 
διαλεκτική σχέση κοινωνίας και πολίτη με τη διαμεσολάβηση της ποίησης και γενικότερα της 
τέχνης. 

 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19. 

ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Δρακοπούλου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
Αργυριάδη Αγάθη, Λέκτορας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick  

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
 
Η πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει το γεγονός ότι η πανδημική κρίση του Covid-19 έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο του πληθυσμού ωστόσο στην παιδική ηλικία αναφέρονται 
ακόμα υψηλότερες ενδείξεις stress και ελλιπούς αυτό-διαχείρισης των συναισθημάτων των 
παιδιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός παρέμβασης με τίτλο «Ένας 
δράκος με 19 τσουλούφια που πετάνε» και η εφαρμογή της σε μαθητές προσχολικής ηλικίας 
τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για την παρούσα 
μελέτη ήταν η εθνογραφική διότι έδινε την δυνατότητα συλλογής δεδομένων με πολλαπλά 
μέσα αλλά επιπλέον την επιλογή της ανταλλαγής δεδομένων και τη αλληλεπίδρασης με 
πολυεπίπεδο τρόπο. Κατά την εθνογραφική διαδικασία υπάρχει ευελιξία προσαρμογής της 
στοχοθεσίας και του αρχικού σχεδιασμού των ερευνητών και η δυνατότητα μετακίνησης 
προς ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν κατά την διάρκεια διεξαγωγής 
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της. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 210 μαθητές, 17 μαθητές από την 
Πελοπόννησο και 193 από την Αττική,  43 αγόρια και 167 κορίτσια. Από τους μαθητές 159 
ήταν τυπικής ανάπτυξης και 51 φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία ή τμήματα ένταξης. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρέμβαση ήταν η εμπλοκή μαθητών στην  
διαδικασία, η μετατροπή του εργαλείου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε ενταξιακό 
μέσο για μαθητές με αναπηρίες, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ακαδημαϊκή 
εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων και τελικά η ανάπτυξη κλίματος ομαλότερης 
αντιμετώπισης της πανδημικής χρήσης με αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
συναισθημάτων των μαθητών. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη παρέμβαση πέτυχε τους 
στόχους της και μετατράπηκε σε παρέμβαση χιονοστιβάδας αφού μετά την εφαρμογή της σε 
δύο σχολικές μονάδες ενεργοποίησε και άλλες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την 
συμμετοχή τους σε αυτή. Το γεγονός αυτό αποδίδεται αφενός στην ίδια την παρέμβαση και 
αφετέρου στην επιλογή της ερευνητικής μεθόδου. 

 
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΔΥΕΠ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Γεωργάκη- Κόλλια Ειρήνη, Δασκάλα ΠΕ70, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΠΤΔΕ ΑΠΘ 
 
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε διδακτικές προτάσεις και συμπεράσματα από 

τη διδασκαλία σε ΔΥΕΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η σχολική φοίτηση των προσφύγων 
μαθητών/τριων  είναι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κατά κανόνα ελλιπής και συναντά 
πολλά εμπόδια ενώ έχει αναδειχθεί σειρά ζητημάτων όπως γνωστικά κενά, δυσκολία 
προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο, απροθυμία εκμάθησης της ελληνικής ως Γ2/ΓΞ, έλλειψη 
επικοινωνίας και ανατροφοδότησης με τους γονείς κ.α. Η σχολική χρονιά 2019-2020 
διακόπηκε απότομα από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας και 
συστηνόταν η απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω των πλατφόρμων e-me και e-class που 
όμως ήταν ακατάλληλη για μαθητές/τριες που δεν είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική. Το εξ 
αρχής δυσμενές εκπαιδευτικό πλαίσιο της ΔΥΕΠ αποτέλεσε την αφορμή για αναστοχασμό 
και σχεδιασμό εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συστηματική φοίτησή τους, την αλληλεπίδραση με τους 
γονείς, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συνεργατικών πρακτικών. Με την αναστολή 
λειτουργίας των σχολείων, η απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριων ήταν ανά περίπτωση δύσκολή έως αδύνατη εξαιτίας των συνθηκών στα ΚΥΤ. 
Με σκοπό τη διατήρηση του θετικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί κατά τη δια ζώσης 
λειτουργία, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή WhatsApp για την καθημερινή επικοινωνία, την 
ανάθεση εργασιών και την αξιολόγησή τους και η εφαρμογή Speak And Translate για την 
επικοινωνία με τους γονείς. Με δεδομένα που συλλέξαμε μέσω ημερολογιακών καταγραφών 
θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και μεταξύ εκπαιδευτικών και Συντονιστών 
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Εκπαίδευσης Προσφύγων, τη διαρκή αναπροσαρμογή των διδακτικών στόχων που 
επηρεαζόταν από την εναλλαγή και ανομοιογένεια του μαθητικού δυναμικού, τη δημιουργία 
πρωτότυπου διδακτικού υλικού και τη διαφοροποιημένη και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
Αδιαμφισβήτητα, οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων μαθητών/τριων στα ΚΥΤ, 
η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και ο διαχωρισμός των προσφύγων μαθητών/τριων 
από το γενικό μαθητικό πληθυσμό συνέβαλαν αρνητικά στις προσπάθειές μας. 

 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ACTIONBOUND ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

 
Κολοκοτρώνης Φώτιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Σκαράκη Ευαγγελία, ΠΕ60  
 
Η τεχνολογία τον 21ο αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε 

ηλικίας. Οι κινητές συσκευές  στις μέρες μας , χρησιμοποιούνται καθημερινά για διάφορους 
λόγους (διασκέδαση, ψυχαγωγία, υγεία, παραγωγικότητα, γυμναστική κλπ.).ενώ μεγάλη 
άνθηση γνωρίζουν και τα παιχνίδια σε κινητές συσκευές που βασίζονται στην τοποθεσία του 
παίκτη. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια 
όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα από προγράμματα και εφαρμογές 
για να ενισχύσει την εκπαίδευση των μαθητών. Πλέον η παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης 
έχει στόχο την αυξημένη εμπλοκή των μαθητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή,ενός εκπαιδευτικού σεναρίου διδασκαλίας, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Ιστορίας, για τη Μονή Αρκαδίου. Χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό εργαλείο 
Actionbound οι μαθητές θα ξεναγηθούν στη Μονή. Το μάθημα της Ιστορίας γίνεται πιο 
διασκεδαστικό καθώς οι μαθητές μετακινούνται στον χώρο με χρήση GPS, ερωτήσεων, 
δοκιμασιών και ανταμοιβών. Επομένως, οι μαθητές δεν θα είναι πλέον παθητικοί δέκτες 
γνώσεων και πληροφοριών αλλά γίνονται  εξερευνητές για να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση 
έχοντας αυξημένη εμπλοκή στο τρόπο διδασκαλίας. 

 
 

ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΑΛΛΟ ΖΩΓΡΑΦΟ ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ 

 
Πολυχρόνου Ζωή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 
 
Ο Φωβισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία στις αρχές του 

20ου αιώνα. Η έννοια φωβισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη -fauve που σημαίνει άγριο 
θηρίο. Ιδρυτής του υπήρξε ο Γάλλος ζωγράφος Ανρί Ματίς (1869-1954). Τα έργα του 
χαρακτηρίζονται από έντονα, φωτεινά χρώματα, αποτελούνται κυρίως από 
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προσωπογραφίες, εσωτερικούς χώρους και θέματα νεκρής φύσης. Ένα μέρος των τελευταίων 
χρόνων της ζωής του αναγκάστηκε να το περάσει σε αναπηρική καρέκλα. Παρά το γεγονός 
αυτό, δεν εγκατέλειψε το έργο του, αλλά ασχολήθηκε ενεργά με την τεχνική του κολάζ, μέσω 
της οποίας κατάφερε να δημιουργήσει σπουδαία έργα, αναγνωρίσιμα μέχρι σήμερα. Με 
αφορμή έναν πίνακα του Ανρί Ματίς με τίτλο "Αρμονία σε κόκκινο", 1908-1909, που 
παρατηρούν οι μαθητές της  Ε΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, στην ενότητα 
του μαθήματος των εικαστικών "Οι καλλιτέχνες διαλέγουν χρώματα", ξεκινά μια 
συναρπαστική διαδρομή στον κόσμο της τέχνης παρέα με τον Γάλλο ζωγράφο Ανρί Ματίς. Οι 
μαθητές γνωρίζουν τον Ανρί Ματίς, έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους ζωγράφους του 
20ου αιώνα, την τεχνοτροπία του καλλιτεχνικού ρεύματος του Φωβισμού,  την τεχνική του 
κολάζ, εμβαθύνουν  στους πίνακές του, δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό μουσείο με έργα 
τέχνης του Γάλλου ζωγράφου, φιλοτεχνούν τα δικά τους εικαστικά  έργα. Σκοπός της 
διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές στην κριτική παρατήρηση και 
επεξεργασία έργων τέχνης του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς, να ενδυναμώσουν τη 
στοχαστική τους ικανότητα και να καλλιεργήσουν την αισθητική τους εμπειρία. Η διδασκαλία 
του μαθήματος πραγματοποιείται με τη σύγχρονη μέθοδο μέσω της πλατφόρμας webex κι 
ακολουθεί η ασύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας στην ηλεκτρονική τάξη e-class. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τη διαγνωστική, τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση-
ετεροαξιολόγηση. Μέσα από αυτή τη διδακτική ενότητα, οι μαθητές μυούνται στην τέχνη της  
ζωγραφικής, μαθαίνουν πώς να παρατηρούν έναν πίνακα ζωγραφικής, πώς να τον 
ερμηνεύουν, πώς να εκφράζονται εικαστικά με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. 

 
 

ΤΟ ΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. 
 

Hernández Camacho Jocelyn Betzabé, Καθηγήτρια, YMCA University 
 
Όταν μιλάμε για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών στους ενήλικες, 

παρατηρείται γενικά ότι οι περισσότεροι από τους μαθητές αναφέρουν ότι έχουν 
προβλήματα για να μάθουν το λεξιλόγιο, τις δομές και τις λειτουργίες γραμματικής. Ένα άλλο 
σημείο που εμποδίζει την απόκτηση δεξιοτήτων σε μια ξένη γλώσσα είναι η σχέση μεταξύ 
μαθητών-εκπαιδευτικών, ως παράγοντας που επηρεάζεται λόγω της ηλικίας και της 
εμπειρίας ζωής καθενός από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι περισσότεροι εξ αυτών 
αναφέρουν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν για διάβασμα. Λόγω των παραπάνω, 
εκπονήθηκε μια μελέτη που στοχεύει στον προσδιορισμό και στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος που σχετίζεται με τη διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στους 
ενήλικες, μέσω του κινήτρου ως βασικού παράγοντα, καθώς της γνώσης και της απόκτησης 
στρατηγικών εκμάθησης. Παρακολουθήθηκαν ομάδες ενηλίκων σε διάστημα τεσσάρων ετών 
και αξιολογήθηκε η πρόοδός τους μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων. Με βασικές αρχές που 
απορρέουν από το ανδραγωγικό μοντέλο στη διδακτική ξένων γλωσσών, τα αποτελέσματα 
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δείχνουν ότι η παρατήρηση του τρόπου εκμάθησης των ενηλίκων επιβάλλει την 
πραγματοποίηση μιας πρότερης διάγνωσης των αναγκών και των προτιμήσεων των μαθητών 
για την ενίσχυση της μάθησης και την παρακίνησή τους μέσω της γνώσης και της χρήσης 
βασικών όρων γύρω από τον πολιτισμό. 

 
 

ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ 
 

Ταξίδης Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Ταξίδου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

 
Η εργασία αποτελεί διδακτική πρόταση - σενάριο διαδασκαλίας και είναι ενταγμένη στο 

πλαίσιο ευρύτερου πρότζεκτ με θέμα την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. 
Αφορά σε ολιστική διδασκαλία, με παιγνιώδη, ευχάριστο, βιωματικό ... και εύγευστο τρόπο, 
μέσω της μαγειρικής. Γλώσσα, Φυσική, Ιστορία, Μαθηματικά, αγωγή καταναλωτή, 
διατροφική αγωγή και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας γίνονται ένα με οσμές και γεύσεις 
αρχέγονες, μετατρέποντας την αίθουσα διδασκαλίας σε κυψέλη μάθησης και εργαστήριο 
δημιουργικής απασχόλησης. Παρασκευάζουμε στην τάξη φρέσκα ποντιακά μακαρόνια 
(μακαρίνα), τα μαγειρεύουμε και τα ... τρώμε!. Διακριτικά κατευθυνόμενη ανακαλυπτική 
μέθοδος, φύλλα εργασίας, δράσεις στην τάξη (ζύμωμα και μαγείρεμα) αλλά και στην αγορά 
(προμήθεια πρώτων υλών), η οποία καλύπτει διάρκεια ενός εξαώρου, καλύπτοντας τα 
προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα. Κατανόηση κειμένου, κατευθυντικός λόγος, 
δημιουργία και επίλυση προβλήματος (αναλογίες - συνολικό κόστος, κόστος ανά μερίδα 
φαγητού), οι τρεις καταστάσεις της ύλης - σημείο βρασμού, χειραπτικές δεξιότητες και 
δεξιότητες καταναλωτή, υγιεινή διατροφή και οικιακή οικονομία συναρμόζονται και 
αξιολογούνται εντέλει στο μεσημεριανό ... συμπόσιο της τάξης, εντυπώνοντας γνώσεις και 
δεξιότητες μέσω των οσμών και των γεύσεων, των ισχυρότερων μορφών της μνήμης. 
Αξιολογημένη διδακτική πρόταση από πολλούς μαθητές μας, ως "η καλύτερη μας μέρα στο 
σχολείο". 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 
Ράντζου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί αξιολογικά η αξιοποίηση των εμπειριών και 

των βιωμάτων των εφήβων στην πράξη της κατήχησης. Η όλη λογική στηρίζεται στη σύνδεση 
της χριστιανικής πίστης με τις αρχές και τη μεθοδολογία της εμπειρικής βιωματικής μάθησης. 
Στο ειδικότερο πλαίσιο της κατήχησης, δηλαδή στη διδακτική μεθοδολογία της, γεννιούνται 
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ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η εμπειρική βιωματική μάθηση έχει σημαντικές αξιώσεις 
να φέρει τους εφήβους κοντά στον Θεό. Οι εκκλησιαστικές εμπειρίες δύναται να ενταχθούν 
συνειδητά σε βιωματικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις ολιστικές 
προϋποθέσεις μάθησης των εφήβων. Ο αναστοχασμός μάλιστα επί της διαδικασίας είναι ένα 
καίριο ζήτημα, ειδικά σε θέματα πίστης, διότι θέτει πολλές φορές σε αμφισβήτηση τις ήδη 
υπάρχουσες εμπειρίες, αναζητώντας κάποιες φορές και την αλλαγή. Το διδακτικό σενάριο 
που θα παρουσιαστεί βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, στηρίζεται στο μοντέλο της H 
(Human) R (Resources) D (Development) Q (Quarterly)-, [HRDQ] και φέρει τον τίτλο «Ζώντας 
μ’ έναν Άγιο». Ανάμεσα στα άλλα αξιοποιεί τις τεχνικές της δραματοποίησης, παιχνίδι ρόλων, 
βιωματικά παιχνίδια, ταξίδια κατευθυνόμενης φαντασίας, δομημένη συζήτηση (debate) κ.ά. 
Μέσα από τη συνολική βιωματική προσέγγιση οι έφηβοι θα συνδέσουν το όνομά τους με τον 
Άγιο προστάτη τους, θα καταγράψουν τον βίο του, θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν την 
παρουσία του στη ζωή τους, θα δραματοποιήσουν σκηνές της ζωής του (ενδεικτικά 
προτεινόμενα μαθησιακά αποτελέσματα). Επιπρόσθετα αναμένεται από την εφαρμογή ο 
έφηβος να επιτρέπει στους άλλους να συμμετέχουν στις δικές του εμπειρίες, κάνοντας τις 
εμπειρίες των άλλων οικείες και εντάσσοντας αυτές στο πλαίσιο της δικής του ιστορίας. 

Γ05. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 
 

Ανδρονίδης Συμεών, Υποψήφιος Διδάκτορας 
 
Η περίοδος της πανδημικής κρίσης, που εν προκειμένω, εξελίσσεται ακόμη, έχει 

προκαλέσει μία σειρά από αλλαγές σε πολλούς τομείς οι οποίοι και άπτονται της 
καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής. Και η εκπαίδευση, ως πεδίο το οποίο και καθαυτό 
σχετίζεται με την κοινωνία, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από την εξέλιξη και από 
την διαχείριση της πανδημίας εν Ελλάδι και διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο,  και ως απόρροια 
των δραστικών αλλαγών που επήλθαν, και στην οργάνωση αλλά και στο περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης, έλαβε χώρα η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,  ώστε, αφενός μεν να 
μην παύσει να παρέχεται η εκπαίδευση, και, αφετέρου δε, να παρασχεθεί, εν τω μέσω της 
πανδημίας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτι που συνέβη και στις τρεις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση, εφορμά ουσιαστικά από την πανδημική κρίση και τις 
αλλαγές που έχει προκαλέσει και στην εκπαίδευση, θέτοντας ως βασικό ερευνητικό 
διακύβευμα, την μελέτη  ενός προγράμματος, το οποίο παρά την εν γένει χρησιμότητα και 
την εκπαιδευτική κινητικότητα που προκάλεσε, δεν έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερο ερευνητικό 
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ενδιαφέρον. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γράφεται η παρούσα εισήγηση,  εκεί όπου,  
το πρόγραμμα για το οποίο γίνεται λόγος, είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαιδευτικής 
κινητικότητας ‘Erasmus.’ Η εισήγηση μας, εστιάζει στο ‘Erasmus,’  με στόχο το να μελετήσει 
τα   εξής ερωτήματα: Ποιες είναι οι ιστορικές απαρχές του και τα κυριότερα στάδια της 
ιστορικής του εξέλιξης έως τις ημέρες; Σε ποιον βαθμό συνέβαλε στην ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής κινητικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
στην ανάπτυξη δεσμών ενός ευρωπαϊκού ‘συν-ανήκειν;’ Μεθοδολογικά, θα 
χρησιμοποιήσουμε την θεωρία του νεο-λειτουργισμού (neofunctionalism), κύρια με στόχο να 
διαφανεί το εξής: Συνιστά το ‘Erasmus’  ένα ιδιαίτερο εγχείρημα ολοκλήρωσης ως προς την 
εκπαιδευτική πολιτική, το οποίο και ώθησε προς την διαμόρφωση μίας κοινής, ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας το ίδιο χαρακτηριστικά περαιτέρω μετεξέλιξης; 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (PERFORMANCE) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Μπέλλου Βερόνικα, Εικαστικός - Εκπαιδευτικός 

 
Ο σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να παρουσιάσει μία μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια 

της οποίας στόχος ήταν να επισημανθεί πως, η ορθή χρήση του σώματος μας και ο σεβασμός 
απέναντι σε αυτό κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, είναι μεγάλης σπουδαιότητας διότι 
αυτή την περίοδο της ζωής του νέου χτίζεται ο χαρακτήρας και καλλιεργείται η ταυτότητα 
του. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα απαντάει σε ερώτηματα που αφορούν το πως δύναται ένας 
νέος να γνωρίσει το σώμα του, να κληθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να ενισχύσει τη 
δημιουργικότητα του και εν κατακλείδι να βελτιωθεί ο ίδιος ως προσωπικότητα. Η  έρευνα  
αυτή αποτελεί τη μελέτη μιας ομάδας ατόμων σε βάθος. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν σε 
αυτή τη μελέτη περίπτωσης αφορούν, την μελέτη της προβληματικής του σώματος μέσω της 
σύγχρονης τέχνης, και πως το σώμα ως εικαστικό εκφραστικό μέσο δύναται να βελτιώσει τις 
διαπροσωπικές σχέσεις των νέων, αλλά και να βοηθήσει τους εφήβους να ανακαλύψουν 
στοιχεία της ταυτότητας τους. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επιλογή των υποκειμένων 
που θα συμμετείχαν στην διεξαγωγή της έρευνας. Τα υποκείμενα της έρευνας, ήταν οι 34 
μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Η συλλογή των δεδομένων, 
πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, τη μη δομημένη συνέντευξη, αλλά 
και την άμεση παρατήρηση. Ακολούθησε η αποδελτίωση και ανάλυση των δεδομένων αυτών 
μέσω στατιστικής. Συμπερασματικά, η συμβολή αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι 
τεράστια εφόσον τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν πως η βιωματική επαφή με την 
τέχνη καλλιεργεί την παρατηρητικότητα, βοηθά στην προαγωγή της αντίληψης και από άλλες 
οπτικές, δηλαδή αποτελεί βασικό μέσο για την αποφυγή της παθητικότητας του ατόμου και 
θέτει βάσεις για την καλλιέργεια ισχυρών ατομικών ταυτοτήτων. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ – ΕYEΗARP ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Βαρσαμά Μαρία, Διδακτωρ - Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αναπτύσσεται ραγδαία τόσο στην Ελλάδα όσο και το 

εξωτερικό. Πρόκειται για τη σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 
ανάγκες,  στα γενικά σχολεία, που αποσκοπεί σε ένα μέλλον μηδενικών διακρίσεων. Ένα 
βασικό ερώτημα που προκύπτει σχετίζεται με την δυνατότητα του σχολείου να υποστηρίξει 
ουσιαστικά όλους τους μαθητές και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους καθώς επίσης και στη 
φύση της εκάστοτε αναπηρίας και κατ' επέκταση στη δυνατότητα φοίτησης του εκάστοτε 
μαθητή στο γενικό σχολείο. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά στον τρόπο μέσω του οποίου θα 
επιτευχθεί μια ουσιαστική συνεύρεση όλων των μαθητών στην ομάδα - τάξη. Σκοπός της 
παρούσης ερευνητικής προσπάθειας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου - μέσου, συγκεκριμένα 
για το μάθημα της μουσικής, όπου μαθητές με τετραπληγίες, με εγκεφαλική παράλυση και 
συναφή προβλήματα, μέσω της τεχνολογίας του EyeHarp, δύνανται να αποτελέσουν ισότιμα 
μέλη μιας ορχήστρας. Στόχος, είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα  ικανοποιούν 
επαρκώς τις ανάγκες των παιδιών, γεγονός που επιτάσσει την αναζήτηση νέων τρόπων για 
την αύξηση της ενεργού συμμετοχής τους. Η τεχνολογία φαίνεται πως έρχεται να 
ισοσταθμίσει τις αδυναμίες των παιδιών με αναπηρίες δίνοντας τους πλήθος δυνατοτήτων, 
συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας και της 
ποιότητας ζωής τους. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό μουσικό όργανο – EyeHarp, το οποίο 
βασίζεται στην παρακολούθηση της κίνησης του ματιού και του κεφαλιού, δίνει σε 
ανθρώπους με αναπηρία που έως τώρα δεν μπορούσαν να παίξουν μουσική τη δυνατότητα 
να μάθουν όποιο μουσικό όργανο επιθυμούν και να συμμετάσχουν σε μια μουσική ομάδα 
αποκτώντας έναν νέο ρόλο. Στα πλαίσια της εργασίας, θα παρουσιαστούν περιπτώσεις 
παιδιών με τετραπληγία, που συμμετείχαν σε συναυλία μέσω του EyeHarp και θα προταθούν 
τρόποι ένταξης του λογισμικού στο σύγχρονο συμπεριληπτικό σχολείο. 

 
 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:  ΈΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΛΟΑΤΚΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

 
Σάννας Δημήτριος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

 
Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη είναι μια μεθοδολογία, μια δραστηριότητα και μια εκδήλωση που 

στοχεύει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες σχετικά με 
κοινωνικές ομάδες που είναι θύματα προκατάληψης και συχνά άγνωστες, παραμελημένες, 
στερούνται σεβασμό ή υφίστανται διακρίσεις. Μέσα από τη συγκεκριμένη θεωρητική 
ανάλυση θα δείξουμε ότι η μεθοδολογία της Ζωντανής Βιβλιοθήκης αντιμετωπίζει τις 
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προκλήσεις της ένταξης των νέων ΛΟΑΤΚΙ μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο και 
είναι ένα καλό εργαλείο τόσο για την ομάδα-στόχο (ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες) όσο και για τις 
τοπικές κοινωνίες, σπάζοντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τους. Θα παραχθεί το 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να προετοιμαστεί η Ζωντανή Βιβλιοθήκη για να 
υποστηρίξει την ένταξη. Στοχεύει παράλληλα, να παρουσιάσει τη Ζωντανή Βιβλιοθήκη ως 
εργαλείο για την ένταξη νέων ΛΟΑΤΙ+ μεταναστών και προσφύγων μέσω της ενίσχυσης της 
αίσθησης ότι ανήκουν στις κοινότητες υποδοχής. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να 
υιοθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες το εργαλείο της ζωντανής 
βιβλιοθήκης στην εργασία τους , διότι, οι εκδηλώσεις της Ζωντανής Βιβλιοθήκης 
ενθαρρύνουν τη συνάντηση της διαφορετικότητας και την αποδόμηση στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων μέσω ανοιχτής εθελοντικής συνομιλίας και διαπολιτισμικού διαλόγου εντός 
των κοινοτήτων. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά, προκειμένου να εξερευνήσουν και να 
αμφισβητήσουν τις προκαταλήψεις. 

Ακριβώς όπως μια πραγματική βιβλιοθήκη, όπου τα βιβλία παρέχουν μια εικόνα για 
άγνωστους κόσμους, η Ζωντανή Βιβλιοθήκη προσφέρει στους αναγνώστες της την ευκαιρία 
να μπουν στις πραγματικές ιστορίες ζωής άλλων ανθρώπων σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή 
διάλογο. Αποδομεί στερεότυπα και προκαταλήψεις, διαλύει κουτσομπολιά και οπτικοποιεί 
τις λανθασμένες και αναληθείς πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς μέσω συνειδητών και 
ασυνείδητων τρόπων. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
Φουντάνα Μαρία, MA, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, ΙΤΥΕ Διόφαντος 

Γαβριηλίδου Μόνικα, ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας, ΙΤΥΕ Διόφαντος  
Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχ. Πληροφορικής, ΙΤΥΕ Διόφαντος 

 
Στις μέρες μας τα δωμάτια απόδρασης αποτελούν δημοφιλή τρόπο διασκέδασης που 

απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακό κοινό. Ταυτόχρονα, η ραγδαία ανάπτυξη της έρευνας και 
της βιομηχανίας των ψηφιακών παιχνιδιών οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου υβριδικού 
τύπου δωματίων απόδρασης, τα ψηφιακά δωμάτια απόδρασης. Ενίοτε, στα ψηφιακά αυτά 
δωμάτια, αξιοποιείται και η εκπαιδευτική τους διάσταση, και στοχεύουν σε ένα πιο κλειστό 
κοινό, αυτό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται το σκεπτικό 
και η μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου “Απόδραση στον Πολιτισμό” (http://escape.cti.gr), 
ενός έργου που αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης 
με στόχο τη δημιουργία πολιτισμικής εμπειρίας του παίκτη. Βασιζόμενο στο τρίπτυχο: 
ψηφιακό παιχνίδι απόδρασης, λογοτεχνικό κείμενο, πολιτισμικό τοπίο, το έργο “Απόδραση 
στον Πολιτισμό” εντάσσει στη θεματολογία του πολιτισμικά σημεία ενδιαφέροντος της 
χώρας μας, καθώς και σχετικά λογοτεχνικά κείμενα και στοχεύει σε δίγλωσσο κοινό. Έτσι 
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λοιπόν, με “όχημα” τη λογοτεχνία, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει 
διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η γνωριμία αυτή έχει παιγνιώδη αλλά και εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και βασίζεται σε οργανωμένο σχήμα δοκιμασιών και γρίφων δωματίων 
απόδρασης, υποδομών ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης για κινητές συσκευές και Η/Υ, εξ 
αποστάσεως εικονικές περιηγήσεις, διά ζώσης περιηγήσεις κλπ. Στην εργασία εξετάζονται 
επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού παιχνιδιού απόδρασης, η δομή των 
παιχνιδιών απόδρασης του έργου, καθώς και  η διασύνδεση της λογοτεχνίας με το 
περιεχόμενο και την εξέλιξη του παιχνιδιού. 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ “IMMIGRANTS DIGITAL EDUCATION 
APPLICATION OF LANGUAGES” 

 
Μαρακη Ελένη, Δρ. Επιστημών της Αγωγής, Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων Med, Διαμεδσολαβήτρια  
Ψαλτάκη Ευγενία, Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων ΙΑΚΕ, project manager έργου 

 
Μια από τις πιο σημαντικές ανθρωπιστικές κρίσεις που μαστίζει την ανθρωπότητα και 

μάλιστα διαχρονικά είναι αυτή που προκαλείται από τις προσφυγικές ροές. Η αντιμετώπισή 
του προσφυγικού ζητήματος και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 
προϋποθέσεων για κοινωνίες ανθεκτικές στη διαφορετικότητα που στηρίζονται στην  
αποδοχή και στη συμπερίληψη, αποτελούν βασική προτεραιότητα της εθνικής και της 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Παράλληλα, βασική προτεραιότητα εξακολουθεί να είναι η βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί το βασικό όχημα για την 
επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ανάπτυξης και τελικά της ευημερίας των 
ατόμων.  Συνεπώς, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή πολιτική επενδύουν στην εκπαίδευση 
και στην  προώθηση στρατηγικών συμπράξεων μεταξύ διαφορετικών κρατών μέσα από τα 
προγράμματα Erasmus+, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την ανταλλαγή και τη 
μεταφορά καλών πρακτικών, την προώθηση καινοτομιών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών 
σε επίπεδο οργανισμών, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα Erasmus+ είναι το “ImmigrantsDigitalEducationApplication of Languages” 
(IDEAL), το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συμμετοχής 
των νέο-αφιχθέντων νεαρών προσφύγων αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και η Ελλάδα 
συμμετέχει σε αυτό, μέσω του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ). 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη αυτού του προγράμματος προκειμένου να 
ενημερωθεί η κοινότητα για τους στόχους και τα βήματα που οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας 
δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής, η οποία υποστηρίζει εξατομικευμένα τους νεαρούς 
πρόσφυγες στην εκμάθηση της γλώσσας, του πολιτισμού και γενικά του τόπου της χώρας 
υποδοχής. Επιχειρείται η κριτική αποτίμηση του προγράμματος μέσα από την αναζήτηση της 
συνάφειας του σχεδίου με τους στόχους και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα.  Στόχος της 
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εισήγησης είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων μιας καλής πρακτικής μεταξύ διαφορετικών 
φορέων και κρατών και η κριτική αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Γ06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WIKI ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ 

(ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής ΠΕ86 
 
Τα ποσοστά εμφάνισης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στους σημερινούς μαθητές. Η προσπάθεια 
αντιμετώπισης του φαινομένου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ωστόσο, λίγη είναι η έμφαση 
που δίνεται στον κοινωνικό αποκλεισμό που πολλές φορές βιώνουν οι μαθητές με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει εκτός από μια 
στοχευμένη αναφορά στην επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με  θέματα ΔΕΠΥ, την 
παρουσίαση του εργαλείου των Wikis ως το βασικό μέσο οργάνωσης και σχεδιασμού 
πολυμεσικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ολόκληρα σχολικά τμήματα, στα οποία 
υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Πιο συγκεκριμένα, θα 
παρουσιαστούν δραστηριότητες συγγραφής κειμένου, δημιουργίας και επεξεργασίας 
εικόνων και βίντεο, οργανωμένες και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον του εργαλείου 
Pbworks, οι οποίες απευθύνονται σε σχολικά τμήματα Γυμνασίου και στοχεύουν στην 
καλλιέργεια και ενίσχυση των συνεργατικών διεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύ των 
μαθητών με και χωρίς τη διαταραχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο που πρέπει να 
σχεδιάζονται και να παρουσιάζονται οι παραπάνω δραστηριότητες ώστε να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών του τμήματος και την ανάπτυξη της επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ τους. Η μελέτη στοχεύει στην τελική εξαγωγή του επιπέδου βελτίωσης 
της συνεργασίας 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 που θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο. 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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ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Φιλόλογος ΠΕ02, Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας 
 
Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο αμφιλεγόμενα θέματα της 
παιδαγωγικής επιστήμης. Η εκπαίδευση των μαθητών αυτών πρέπει να έχει τις βάσεις της 
στην αναγνώριση του δικαιώματός τους να εκπαιδεύονται σε ένα «όσο το δυνατόν λιγότερο 
περιοριστικό περιβάλλον». Δηλαδή, η εκπαίδευσή τους οφείλει να περιλαμβάνει ένα σύνολο 
πρακτικών και αντίστοιχων αντιλήψεων που να βασίζονται στην παραδοχή ότι όλα τα παιδιά 
έχουν το ίδιο δικαίωμα να ωφελούνται στο μέγιστο από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές 
εμπειρίες. Στην παρούσα εργασία διατρέχονται τα μοντέλα συνεκπαίδευσης, ο ρόλος του 
ειδικού παιδαγωγού και του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης, αποτελεσματικές πρακτικές 
στην τάξη, καθώς και τρόποι δόμησης του σχολικού περιβάλλοντος για να ξεπεραστούν τα 
εμπόδια που παρακωλύουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και πλήρους αξιοποίησης 
όλων των ικανοτήτων των μαθητών σύμφωνα με τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξής τους. 
Αναφέρονται και αναλύονται οι τρόποι διδασκαλίας στην γενική τάξη για την επιτυχή  
εφαρμογή των μοντέλων συνεκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «Ένα Σχολείο για 
Όλους». 

 
 
 

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός Παιδαγωγός-Κοινωνιολόγος 
 
Με το άρθρο αυτό διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και 

προσφοράς του θεσμού της ΕΔΕΑΥ (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη το 
σχολικό έτος 2021-22 στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Λασιθίου και συμμετείχαν σ’ αυτήν 
δώδεκα (12) εκπαιδευτικοί (ΕΕΠ και Ειδικοί Παιδαγωγοί) καθώς και οι αντίστοιχοι 
Διευθυντές/τριες των σχολείων όπου παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Ως μέσο έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη ενώ με την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του 
περιεχομένου αποδελτιώθηκε το υλικό των συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 
καταληκτικά, αναδεικνύουν την αντίφαση και αμφισημία των γνωμών και απόψεων των 
εκπαιδευτικών και Διευθυντών/τριών αναφορικά με τη συμβολή της λειτουργίας του θεσμού 
στην ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των παιδαγωγικο-εκπαιδευτικών 
προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες του γενικού σχολείου. 
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΩΣ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Κωστής Δημήτρης, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 

 
Η αύξηση της διαθεσιμότητας της τεχνολογίας και η έμφαση που δίνεται στην επιστήμη 

και στην εκπαίδευση, δείχνει ότι είναι αναγκαίο να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τον 
αντίκτυπο από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως μορφές παρέμβασης για μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) ή Δυσαριθμησία που φοιτούν στον Δημοτικό Σχολείο (ηλικίες 
8-12 ετών). Στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανασκόπηση ερευνών που χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία ως μορφές παρέμβασης στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών για 
την παραπάνω ομάδα μαθητών. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδήγησε στην επιλογή 10 
άρθρων (7 μεμονωμένες περιπτώσεις έρευνας και 3 ομαδικά πειράματα) που δημοσιεύτηκαν 
από το 2016 έως το 2021. Σε αυτή τη μελέτη αναλύονται τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα 
ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, παρουσιάζονται οι δεξιότητες για τις 
οποίες γίνεται η παρέμβαση και συνοψίζονται οι επιδράσεις σε 127 μαθητές με ΜΔ ή 
Δυσαριθμησία. Έτσι, συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή ή τη δημιουργία 
παρεμβατικών εργαλείων στη διδασκαλία για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. 

 
 

ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Γελαστοπούλου Μαρία, ΙΕΠ, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

 
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, διεθνώς, στοχεύουν στη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία. Από τη μελέτη της διεθνούς  
βιβλιογραφίας αναδεικνύεται η άμεση συσχέτιση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος (ΕΕΠ)  με την εκπαίδευση των εν λόγω μαθητών/τριών. Ο τρόπος σχεδιασμού 
και εφαρμογής του κρίνονται καθοριστικής σημασίας προκειμένου να παρασχεθούν η 
καταλληλότερη εκπαίδευση και  οι απαραίτητες υπηρεσίες ειδικής αγωγής/εκπαίδευσης 
εντός και εκτός σχολείου. Μελετητές του χώρου εκφράζουν τον προβληματισμό τους 
αναφορικά με τον ενταξιακό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και 
των πρακτικών που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΕΠ.  
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Υπό το πρίσμα αυτό υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό εγχείρημα δύο φάσεων. Στην α΄ φάση 
υλοποιήθηκε μία έρευνα επισκόπησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του ΕΕΠ (Προϊστάμενοι και προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, 
εκπαιδευτικοί, ΣΕΕ, μαθητές/τριες)  για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με το ΕΕΠ στην Ελλάδα και στη β΄ φάση υλοποιήθηκε μία συνδυαστική έρευνα 
δράσης (με στοιχεία τεχνικής, πρακτικής και χειραφετικής έρευνας δράσης) υπό το πρίσμα 
της ενταξιακής φιλοσοφίας. Εφαρμόστηκαν ενταξιακές συνεργατικές πρακτικές και 
αξιολογικές διαδικασίες, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η προσωποποιημένη μάθηση 
και νέες ανοιχτές συμμετοχικές, αναστοχαστικές και δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικές 
στην προσχολική εκπαίδευση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση 
των ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί κατά τη διεξαγωγή της β΄ 
ερευνητικής φάσης, της έρευνας δράσης. Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η βελτίωση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών αναφορικά με το ΕΕΠ, ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών, η 
ανάδειξη των προκλήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του ΕΕΠ και των προοπτικών 
που διανοίγονται για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης.  Τέλος, στα αποτελέσματα 
της έρευνας μεταξύ των ανωτέρω καταγράφονται και οι παράγοντες που συνδέονται με τις 
αναδυόμενες προκλήσεις και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ΕΕΠ υπό την ενταξιακή 
οπτική. 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 

 
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και 
περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς. Επιπλέον, έχει συσχετιστεί με 
προβλήματα στην επεξεργασία συναισθημάτων και κυρίως στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων των άλλων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η σχέση μεταξύ της αλεξιθυμίας 
και της ΔΑΦ έχει κερδίσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς υπήρξε αύξηση στον 
αριθμό των μελετών που στοχεύουν στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτών των 
καταστάσεων. H αλεξιθυμία αναφέρεται σε δυσκολίες στην αναγνώριση και διάκριση μεταξύ 
διαφορετικών συναισθημάτων και σωματικών αισθήσεων, δυσκολίες στην έκφραση 
συναισθημάτων, έλλειψη φαντασίας και σκέψεις εστιασμένες σε εξωτερικές και όχι 
εσωτερικές εμπειρίες. Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, η αλεξιθυμία θεωρείται ότι είναι 
αυξημένη στα άτομα με ΔΑΦ χαμηλής και υψηλής λειτουργικότητας και θα μπορούσε, 
επομένως, να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη υποομάδα αυτισμού. Επιπλέον, έχει 
συνδεθεί με μια σειρά από άλλες δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, αυξημένη εκδήλωση 
ριψοκίνδυνων συμπεριφορών και ψυχοσωματικών προβλημάτων. Σκοπός της παρούσας 
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βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν ο εντοπισμός των αλληλεπικαλυπτόμενων πεδίων 
μεταξύ της αλεξιθυμίας και της ΔΑΦ όσον αφορά τον επιπολασμό, την αιτιολογία και τα 
χαρακτηριστικά της. Προτείνονται θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και εφήβων με συνυπάρχουσα αλεξιθυμία και ΔΑΦ. 

 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Λιμνιάτη Αικατερίνη, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ30 - ΕΕΠ, Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας - Σχολή Επιστημών Υγείας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας - Σχολή Επιστημών Υγείας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
 
Το άρθρο αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων 

για την ποιότητα ζωής γονέων παιδιών/εφήβων με νοητική αναπηρία, ώστε να διερευνηθούν 
και να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά της. Η νοητική αναπηρία δηλώνεται ως ένα σύνολο 
ελλείψεων, οι οποίες ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου του 
παιδιού. Περιγράφεται ως έκπτωση του ατόμου στη σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στο 
σχεδιασμό, στην ακαδημαϊκή μάθηση, αλλά και στη μάθηση που αποκτάται μέσω των 
εμπειριών του, έχοντας επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής της οικογένειας και των μελών της.  

Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ποιότητα ζωής ως την αντίληψη του ατόμου 
για τη θέση του στη ζωή στο γενικό πλαίσιο των πολιτιστικών και αξιακών συστημάτων στο 
οποίο ζει και σε σχέση με τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τους στόχους του. Είναι μια 
σύνθετη έννοια που ενσωματώνει διαφορετικές διαστάσεις, όπως τη φυσική υγεία του 
ατόμου, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τα 
προσωπικά πιστεύω και τη σχέση τους με προέχοντα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Αν 
και η φροντίδα ενός παιδιού/έφηβου με νοητικές αναπηρίες  εκτός από τις δυσκολίες, έχει 
και θετικές πλευρές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, οι γονείς μπορεί να διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους, από άλλους γονείς με παιδιά χωρίς ανάλογα 
προβλήματα, λόγω αρκετών σχετικών στρεσογόνων παραγόντων, όπως οι αυξημένες 
απαιτήσεις από τους φροντιστές και η οικονομική πίεση.  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση για ορισμένους γονείς, η γέννηση ενός 
παιδιού με νοητική αναπηρία, η φροντίδα, η μέριμνα για την εξέλιξή του, η προσπάθεια 
ενίσχυσης της αυτονομίας του θα αποτελέσουν μια κρίση που απαιτεί εξαιρετική ψυχολογική 
προσαρμογή εκ μέρους τους. Η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, οι οποίες 
οδηγούν σε ανασφάλεια, αμφιβολία και συναισθηματική αστάθεια των μελών της. 
Επηρεάζεται η δομή, η σύσταση και οι σχέσεις μεταξύ τους, ενώ για τις περισσότερες 
οικογένειες επηρεάζεται το κοινωνικό, υποστηρικτικό, αλλά και το εργασιακό πλαίσιο. 
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ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Καβούκης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός, BSc, MSW, MSc, cPhD 
 
Βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και στις ίσες 

ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν 
λαμβάνοντας υπόψιν την ευρεία ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των 
ικανοτήτων που έχουν όλοι οι μαθητές συμπεριλαμβανομένου και των μαθητών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης μέσω της ένταξης και 
συμπερίληψης. Μια διαδικασία όπου γίνεται κατανοητή και αποδεκτή η διαφορετικότητα 
τους και λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε αυτή την κατεύθυνση η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας 
επικεντρώνεται στην ευημερία των ατόμων, συνεπώς συμβαδίζει με την ένταξη και 
συμπερίληψη στην εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στο δικαίωμα των παιδιών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να αποκτήσουν ποιοτική και κατάλληλη 
εκπαίδευση σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να παρουσιάσει την διαδικασία και εφαρμογή της ένταξης 
και της συμπερίληψης με την συμμετοχή και τις παρεμβάσεις από την πλευρά των 
κοινωνικών λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική 
εκπαίδευση. Επίσης αναδεικνύονται ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τον λόγο των ίδιων 
των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών. Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η 
ποιοτική και ως καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη εις βάθος με 
ημιδομημένη μορφή. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση περιεχομένου. Η παρουσία και η συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών στα 
σχολεία καθίσταται σημαντική στη διαδικασία της ένταξης και συμπερίληψης των μαθητών, 
καθώς με τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σύστημα με 
απώτερο στόχο να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών. 

 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Γυφτογιάννη Μαρία, Παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, M.Sc. in Education Management 

Καρανικόλα Ζωή, Δρ. ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ ΕΑΠ LRM  
 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας είναι έννοια 

συνυφασμένη με τα εργασιακά περιβάλλοντα που έχουν ως αντικείμενο τον άνθρωπο. 
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Παρόλο που η σημασία και η συμβολή της είναι αρκετά αναγνωρισμένη, ωστόσο η έρευνα 
σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δομές ψυχικής υγείας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Δύο 
κλάδοι ιδιαίτερα ευαίσθητοι που χρήζουν αυξημένης κρατικής προσοχής μέριμνας. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη ΣΝ, των εργαζομένων ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και αυτών σε δομές ψυχικής υγείας. Για τους σκοπούς της περιγραφικής 
συγχρονικής μελέτης ως εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ελληνική 
έκδοση του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς ‘Trait Emotional Intelligence Questionnaire-
Short Form’ (TEIQue-SF). Η συλλογή των δημογραφικών στοιχείων περιλάμβανε την 
καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, εργασιακή σχέση, εκπαιδευτικό 
επίπεδο, συνολική εργασιακή εμπειρία, θέση εργασίας, ειδικότητα, περιοχή εργασίας). Στην 
έρευνα συμμετείχαν 120 εργαζόμενοι στην ΕΑΕ και σε δομές ψυχικής υγείας. Το δείγμα 
αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι 
σε ΚΕΣΥ, ειδικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ και σε δομές ψυχικής υγείας. Το 87,5% του δείγματος ήταν 
γυναίκες με μέση ηλικία τα 36,3 έτη. Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε ήταν η απλή 
τυχαία δειγματοληψία. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η ΣΝ ήταν οριακώς υψηλή 
(158,2), με το αίσθημα ευημερίας και συναισθηματικότητας να κυμαίνεται σε υψηλότερα 
επίπεδα από αυτό του αυτοελέγχου και της κοινωνικότητας. Οι δημογραφικοί παράγοντες 
που σχετίστηκαν με τη ΣΝ ήταν η ηλικία, το φύλο, η προϋπηρεσία και η περιοχή εργασίας 
επομένως, όσο μεγαλύτερη η ηλικία και η συνολική εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων, 
τόσο υψηλότερη και η ΣΝ. Οι άντρες και όσοι εργάζονταν σε αστικές περιοχές είχαν 
υψηλότερη κοινωνικότητα. Η ΣΝ φαίνεται να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα. Αναδύεται 
επομένως, η ανάγκη για παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας που θα χρησιμοποιούν τα 
συναισθήματα για να προάγουν την ευημερία. Η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για 
τη βελτίωση της ΣΝ των εργαζομένων κρίνεται αναγκαία. 

 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κουκάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η Ειδική Αγωγή 

αποτελούν δυο πεδία όπου αναπτύσσονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ 
παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές  στην Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν 
ένα νέο σκηνικό στο εκπαιδευτικό σύστημα, με πολλές καινοτόμες εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις. Στην παρούσα εργασία θα προσδιορίσουμε τη χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ειδική αγωγή και θα παρουσιάσουμε ορισμένες 
εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή που θα παρέχουν γνώσεις και 
εργαλεία  από τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν λογισμικά και 
τεχνολογίες ανάλογα και με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. Στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου αναπτύσσονται αυτές οι παρεμβάσεις θα 
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αξιολογήσουμε μερικές από αυτές τις εφαρμογές και λογισμικά που χρησιμοποιούνται από 
τους μαθητές,  και θα αναφέρουμε τα οφέλη αυτών προς στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Μπέσσα Σπυριδούλα, Υποψήφια διδάκτορας 

Τζιβινίκου Σωτηρία, Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια  
 
Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που 

βελτιστοποιεί και προωθεί καλές πρακτικές εκπαίδευσης και εκμάθησης για όλους 
βασιζόμενες σε επιστημονικά δεδομένα για το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Η παρούσα 
εργασία είναι μια συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που έχει στόχο να 
απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα «πώς χρησιμοποιείται ο ΚΣΜ στη διδασκαλία και την 
ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Η 
συστηματική αυτή ανασκόπηση βασίστηκε στο ερευνητικό πρωτόκολλο PRISMA. Η 
αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων SCOPUS και EBSCOhost 
με τα εξής κριτήρια: έρευνες δημοσιευμένες σε peer-reviewed περιοδικά από τον Ιανουάριο 
2008 έως το Μάιο 2021, με συμμετέχοντες μαθητές της 6ης τάξης και πάνω, ενώ ως αποδεκτή 
γλώσσα συγγραφής ορίστηκε η αγγλική. Οι έρευνες οι οποίες ικανοποιούσαν τα παραπάνω 
κριτήρια ήταν 8. Τα ευρήματα της μελέτης και της ανάλυσης των ερευνών αυτών έδειξαν ότι 
ο ΚΣΜ εφαρμόστηκε σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, με διαφορετικά εργαλεία και 
κατάφερε να απαντήσει στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Τα ευρήματα, τέλος, 
έδειξαν ότι η ενσωμάτωση των αρχών του ΚΣΜ ενισχύει την αναγνωστική κατανόηση των 
μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τονώνοντας περισσότερο την αυτονομία και το 
ενδιαφέρον τους για τα σχολικά μαθήματα. Συνοψίζοντας, ο ΚΣΜ μπορεί να ενδυναμώσει 
την αναγνωστική κατανόηση και αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική εκπαίδευση 
κάθε μαθητή και μαθήτριας με δυσκολίες, ανεξάρτητα από τα αίτια αυτών των δυσκολιών 
μάθησης. 

 
 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Κατσούγκρη Αναστασία, Διευθύντρια σχολικής μονάδας 

 
Το σχολείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς που καλείται 

να  αντιμετωπίσει τις προκλήσεις  της τεχνολογικής εξέλιξης και να προετοιμάσει τα παιδιά 
να αναλάβουν  αργότερα τον κοινωνικό τους ρόλο. , σε μία  πολυπολιτισμική κοινωνία, που 
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θα σέβεται και θα αποδέχεται την διαφορετικότητα με όποιο τρόπο και να εκφράζεται.  Η  
τάση  της εκπαίδευσης   στην Ευρώπη είναι η  από κοινού φοίτηση των όλων των μαθητών, 
με ή χωρίς αναπηρία, δηλαδή  η συμπερίληψη ( Inclusion)  σε κοινό σχολικό πλαίσιο.  Η 
Ελληνική  όμως εκπαιδευτική  πραγματικότητα είναι διαφορετική , καθώς υπάρχουν πολλές 
«αγκυλώσεις» για την συνεκπαίδευση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις 
ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς, διοίκηση.  Με την παρούσα εργασία δίνεται μία 
πρόταση για το ρόλο της ηγεσίας της σχολικής μονάδας στην προσπάθεια ένταξης των 
ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών ομάδων στο σχολικό πλαίσιο και αργότερα στο κοινωνικό 
πλαίσιο, τεκμηριωμένη μέσα από βιβλιογραφική έρευνα  

 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ/ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ/ΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τζαγκαράκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Παλιούρα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

 
Η Ειδική Εκπαίδευση στον χώρο της διδασκαλίας εμφανίζεται στα τέλη του 18ού αι., 

έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια. 
Αποσκοπώντας στην ομαλή συνύπαρξη παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στα 

τέλη του 20ουαι. ιδρύονται αυτόνομες ειδικές τάξεις, τμήματα ένταξης και προγράμματα 
παράλληλης στήριξης φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα στρατηγική, αυτή της 
Ενσωμάτωσης/Ένταξης, πρωτοπόρα για τα ως τότε δεδομένα. Με προτεραιότητα την ένταξη 
των παιδιών με ιδιαιτερότητες στον σχολικό μικρόκοσμο πραγματοποιείται ενσωμάτωση 
τμημάτων ένταξης στον χώρο του κανονικού σχολείου, παρέχοντας σε όλα τα παιδιά την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να μοιραστούν τον ελεύθερο χρόνο και τις κοινές 
εκδηλώσεις. Ωστόσο, το αναλυτικό πρόγραμμα παραμένει διαφορετικό. Η ενσωμάτωση των 
παιδιών στο τυπικό σχολείο σηματοδοτεί την προσπάθεια για ευρεία αποδοχή, ισότητα, μη 
διαφοροποίηση κι αποκλεισμό.  

Παρά ταύτα, η συνεχής ανησυχία κι έρευνα φέρνουν μια νέα καινοτόμο μέθοδο, ως 
συνέχεια της προηγούμενης, με ριζικές μεταρρυθμίσεις που εξελίσσονται έως σήμερα, το 
όνομα αυτής Συμπεριληπτική/Ολική. Η ίδια αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή όλων στο 
σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων που αφορούν την ακαδημαϊκή και την κοινωνική ζωή. 
Δίνει έμφαση όχι μόνο στην ένταξη του ατόμου αλλά και στα μαθησιακά αποτελέσματα, 
τροποποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών 
ενιαία ως ένα σύνολο.  

Βασική διαφορά των δύο πρακτικών είναι ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
επικεντρώνεται στο σύνολο των εκπαιδευόμενων, την ποιότητα της εκπαίδευσης και της 
ζωής τους και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιδιώκεται η ισότιμη συνεκπαίδευση 
μαθητών με ιδιαιτερότητες οι οποίοι «σκορπίζονται» στη γενική τάξη.  Αντίθετα η ένταξη 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στα παιδιά με ιδιαιτερότητες αποσκοπώντας την τοποθέτηση 
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τους στον σχολικό χώρο χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η λειτουργία του.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση κι αναδεικνύει τις διαφορές 

των δύο μεθόδων, την σημαντικότητα της συμπερίληψης παιδιών με ιδιαιτερότητες στο 
τυπικό σχολείο καθώς και μεθόδους/τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί στο 
σχολικό πλαίσιο. 

 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REFLECTIVE PARENTING ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Λαμπρινέα Σταυρούλα, Ειδική Παιδαγωγός 

Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
 
Τα παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και ιδιαίτερα τα παιδιά με Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές επικοινωνούν και δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις με διαφορετικό 
τρόπο και για διαφορετικούς λόγους. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται  στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, γιατί συνήθως δεν μπορούν να κατανοήσουν και γενικότερα να 
αντιληφθούν την πλευρά του άλλου, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολες τις διαπροσωπικές 
σχέσεις με τους γύρω τους (γονείς, συμμαθητές, φίλοι). 

Το πρόγραμμα του αναστοχαστικού γονέα (Reflective Parenting) μπορεί να φανεί 
εξαιρετικά χρήσιμο στο να αυξήσει την προσαρμοστικότητα και την λειτουργικότητα  αυτών 
των παιδιών στην επικοινωνία τους. Ένας Αναστοχαστικός Γονέας μπορεί να βοηθήσει το 
παιδί που δυσκολεύεται να καταλάβει πώς λειτουργούν οι κοινωνικές σχέσεις, κυρίως να 
κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων μέσα από 
τη γονική καθοδήγηση. Ιδιαίτερα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού 
χρειάζονται υποστήριξη, κατανόηση και ενθάρρυνση για να βελτιώσουν την ικανότητα 
επικοινωνίας τους με τους άλλους και να καταφέρουν να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές 
σχέσεις. Ένας Αναστοχαστικός Γονέας με ευαισθησία και ενσυναίσθηση και με την ικανότητα 
να κατανοεί ο ίδιος τους άλλους, μπορεί να βοηθήσει το παιδί του που δυσκολεύεται στην 
επικοινωνία, πρώτα να καταλάβει και μετά να ρυθμίσει τα συναισθήματα του και έτσι να  
βελτιώσει  τις σχέσεις του, αλλά και να μειώσει το αίσθημα της κοινωνικής απομόνωσης και 
αποξένωσης.  

Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί νεότερες έρευνες που πιστοποιούν ότι μια ασφαλής σχέση 
προσκόλλησης και η υψηλή αναστοχαστική λειτουργία των γονέων που έχουν παιδιά στο 
φάσμα του Αυτισμού μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη εκπαιδευτική ένταξη και 
ενσωμάτωση τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να συμβάλλει στη βελτίωση των 
κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων. Μέσα από μια μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται 
πώς λειτουργεί το πρόγραμμα του Αναστοχαστικού Γονέα στη βελτίωση της επικοινωνίας 
παιδιών με δυσκολίες. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΕ Δ.Α.Φ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Τσέτσιλα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03 

Προέδρου Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ09  
 
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να φωτίσει τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με το πως 

επηρέασε τη ζωή των παιδιών τους με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) στην Ελλάδα. 
Η έρευνα μας εξετάζει τις επιπτώσεις στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους (εκπαιδευτική, 
κοινωνική, οικογενειακή). Στο εξωτερικό έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες σχετικά 
με τις αλλαγές αυτές, ωστόσο στην Ελλάδα το θέμα είναι υπό διερεύνηση χωρίς να έχουν 
εξαχθεί αποτελέσματα. Στην προσπάθειά μας, να διερευνηθούν οι συνέπειες αυτές 
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμοιράστηκε σε γονείς παιδιών με ΔΑΦ 
μέσω Διαδικτύου. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, 
τις αλλαγές στη ρουτίνα και την καθημερινότητα των παιδιών, αλλά και τις θεραπευτικές τους 
παρεμβάσεις. Στο σημείο αυτό, είναι άξιο λόγου να αναφερθεί, ότι η πανδημία αυτή 
επηρέασε αισθητά τις ζωές όλων μας πόσο μάλλον τα παιδία με ΔΑΦ, τα οποία βιώνουν την 
πραγματικότητα πολύ διαφορετικά.  

 Στην έρευνά μας συμμετείχαν 180 γονείς παιδιών με ΔΑΦ, στην πλειονότητά τους οι 
μητέρες. Η πλειονότητα των οικογενειών ήταν πυρηνικές και τα περισσότερα παιδιά ήταν 
αγόρια. Θεωρούν, σε ποσοστό 88% ότι άλλαξε σημαντικά η καθημερινότητά τους και ότι 
επηρεάστηκε αρνητικά η διάθεση του παιδιού. Αρκετές οικογένειες μετέβαλλαν το 
πρόγραμμά τους εντάσσοντας δραστηριότητες, όπως περπάτημα και επιτραπέζια παιχνίδια 
στο καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού. Το πρόγραμμα των θεραπευτικών παρεμβάσεων 
συνεχίστηκε σχεδόν κανονικά για τις περισσότερες οικογένειες, έστω και με συνδυασμό δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως μεθόδων. Πάνω από το 50% αναφέρει ότι άλλαξαν και οι συνήθειες 
του ύπνου. Ακόμη, οι μισοί γονείς αναφέρουν ότι η χρήση της μάσκας κατά την επιστροφή 
στο σχολικό περιβάλλον επηρέασε τη σχολική επίδοση των παιδιών. Πολλοί γονείς (70%) 
αναφέρουν, ότι οι εκπαιδευτικοί συνέβαλαν θετικά στη διαχείριση άγχους. Το 63,2% τονίζει, 
πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ωφέλησε τα παιδιά τους. Αδιαμφισβήτητα, οι 
συνέπειες ήταν διάχυτες και το φαινόμενο πρέπει να μελετηθεί επιπρόσθετα. 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 
Μπέσσας Ανδρέας, Εκπαιδευτικός ΠΕ21, University of Nicosia, Lecturer 
Γκίκα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, University of Nicosia, Lecturer  

 
Ο προφορικός λόγος των παιδιών αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο ποσοστό κατά την 

προσχολική τους ηλικία, καθιστώντας τα ικανά να μιλήσουν για θέματα στο πεδίο 
ενδιαφέροντος τους με άνεση και καταληπτότητα. Οι επιμέρους δεξιότητες του λόγου πέρα 
από την άρθρωση και την φωνολογία, περιλαμβάνουν την σημασιολογία και την 
μορφοσύνταξη, που αποτελούν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας. Πολλά από τα παιδιά στην 
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προσχολική ηλικία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην χρήση της μορφοσύνταξης 
και της σημασιολογίας.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των δεξιοτήτων χρήσης του λεξιλογίου και 
σύνταξης προτάσεων, μαθητών με διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, προσχολικής ηλικίας 
(3,5-6,5 ετών). Η εξέταση των μαθητών πραγματοποιήθηκε την περίοδο 09/2019 έως 
02/2020 στο 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας και χρησιμοποιήθηκε η δομημένη σταθμισμένη «δοκιμασία 
πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας» (Βογινδρούκας κ.ά., 2010). 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, ανάλογα με την 
διαταραχή λόγου που αντιμετωπίζουν. Για κάθε μαθητή υπολογίστηκε η απόκλιση στους 
δείκτες πληροφοριακής, γραμματικής επάρκειας και ο συνολικός τους βαθμός. Για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση για να αποκαλυφθεί η 
τυχόν ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των παιδιών με διάφορες 
αναπτυξιακές διαταραχές. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν βάση της διεθνούς επιστημονικής 
βιβλιογραφίας. 

 
 

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ Ε.Δ.Υ. 
 

Κλουφά Καλλιόπη, ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός 
 
Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής 

ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. 
Η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον εκπαιδευτικό 
της ειδικής αγωγής, τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό. Η διεπιστημονικότητα στην  
εκπαίδευση  είναι  μια μεθοδολογική  προσέγγιση  αντιμετώπισης  πολύπλοκων  ζητημάτων  
και  ένας αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης της  πραγματικότητας και  της κατάκτησης 
της γνώσης. 

Η διεπιστημονικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί μία μεθοδολογική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πολύπλοκών ζητημάτων αλλά και έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για να κατανοηθεί η πραγματικότητα και να κατακτηθεί η γνώση. Πιο 
συγκεκριμένα, συμβάλλει στη απόκτηση γνώσεων αναφορικά με συμπεριφορές και άλλου 
είδους δυσκολίες που αφορούν τους μαθητές, τη σχολική κουλτούρα, την οικογενειακή ζωή 
και τέλος, τη συμμετοχή στη κοινότητα. Μέσω αυτής μπορούν να εντοπιστούν με 
περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο τα εμπόδια που αφορούν τη μάθηση, τους 
διαφορετικούς ρυθμούς και τύπους  μάθησης αλλά και να διαμορφωθούν οι στόχοι για την 
υποστήριξη των μαθητών. Ωστόσο όλα τα παραπάνω, προϋποθέτουν την ύπαρξη αλλαγών 
στη δομή, τη κουλτούρα, τις στάσεις αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η ανάγκη για 
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ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας αντικατοπτρίζεται στη διεθνή νομοθεσία, που 
ενθαρρύνει ή ακόμη και επιβάλλει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Είναι γεγονός πως καμία ειδικότητα, από μόνη της, δεν διαθέτει γνώσεις και 
μέσα για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών. 

Σκοπός είναι μέσα από την παρουσίαση αυτή να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης 
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και τις ειδικότητες που στελεχώνουν τα 
γενικά σχολεία, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 
 

Μπέσσας Ανδρέας, Εκπαιδευτικός ΠΕ21, University of Nicosia, Lecturer 
Γκίκα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, University of Nicosia, Lecturer  

 
Η ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή αποτελεί μια βασική επιδίωξη του μάθε μαθητή που 

παρακολουθεί το σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Αρκετοί μαθητές ωστόσο αντιμετωπίζουν 
σημαντικές δυσκολίες επιτυχούς εκπαίδευσης, που προκύπτουν από διαφορετικές 
ιδιοσυστατικές ή περιβαλλοντικές αιτίες. Για τις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιείται ο όρος 
«ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» και ορίζονται ως δυσκολίες εκμάθησης της ανάγνωσης, 
γραφής και μαθηματικών χωρίς προφανείς αιτίες. Συχνά, για λόγους συντομίας, 
αναφερόμαστε στην δυσκολία με τον γενικό όρο «δυσλεξία». 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να πραγματοποιηθεί μια σύγκριση μεταξύ παιδιών 
με και χωρίς δυσλεξία, ως προς την χρήση του γραπτού λόγου. Δείγμα της έρευνας αποτελούν 
20 παιδιά Β-Ε δημοτικού, διαγνωσμένα με δυσλεξία και 20 παιδιά χωρίς γνωστές δυσκολίες 
(ως ομάδα ελέγχου). Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένη δοκιμασία 
αξιολόγησης σχολικών δεξιοτήτων, ενώ τα παιδιά εξετάστηκαν στην αντιγραφή κειμένου, 
γραφή καθ’ υπαγόρευση και αυθόρμητη γραφή κειμένου. Τα αποτελέσματα 
κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά για να αποκαλυφθούν τυχόν σημαντικές 
διαφορές. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με και χωρίς δυσλεξία δεν παρουσίασαν 
διαφορές ως προς την αντιγραφή του κειμένου. Στην υπαγόρευση ωστόσο υπήρχαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ορθογραφία των λέξεων (καταληκτική και 
θεματική). Στην αυθόρμητη γραφή υπάρχουν επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των παιδιών με δυσλεξία και εκείνων που αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Η συζήτηση των 
αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται από την διεθνή βιβλιογραφία. 
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Γ07. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑΣ  ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Ιακώβου Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Επιστημών της 

Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick 
Κάτζη Χρυσάνθη, Αναπλ. Καθ. Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick  
 
Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην 

αξιοποίηση της ενυδρειοπονίας, στην εκπαίδευση ως σημαντικού βιωματικού παιδαγωγικού 
εργαλείου για την προώθηση των θεμάτων της παγκόσμιας ατζέντας 2030, αλλά και την 
προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τυπική και 
μη-τυπική εκπαίδευση.   

Η ενυδρειοπονία είναι μια βιώσιμη - συμβιωτική τεχνική παραγωγής τροφίμων που 
συνδυάζει την υδατοκαλλιέργεια (ανάπτυξη υδρόβιων ζώων σε δεξαμενές) με την υδροπονία 
(καλλιέργεια φυτών σε νερό χωρίς χώμα). Η συμβίωση επιτυγχάνεται με φυσική μέθοδο 
ανακύκλωσης νερού·  τα απόβλητα των ψαριών μετατρέπονται με τη χρήση βακτηρίων σε 
πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά καθώς τα φυτά φιλτράρουν το νερό και έπειτα το 
επιστρέφουν πίσω στο ενυδρείο για να επαναχρησιμοποιηθεί.  

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενυδρειοπονία μπορεί να αποτελέσει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο διεπιστημονικής διδασκαλίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 
σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, τη βιολογία, τη διατροφή, την κομποστοποίηση, το 
έδαφος, τα απόβλητα τροφίμων, τη βοτανική, την οικολογία κ.λπ.. Η εγκατάσταση στο 
σχολικό χώρο μιας ενυδρειοπονικής μονάδας, προσφέρει σε εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους το πλεονέκτημα της βιωματικής μάθησης, η οποία σε συνδυασμό με τον 
πειραματισμό, τη μοντελοποίηση, τη διερεύνηση μέσα από ευέλικτες και ψυχαγωγικού 
τύπου διαδικασίες, μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό μαθημάτων όπως είναι η  
επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).  

Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες γύρω από την παιδαγωγική αξία της 
ενυδρειοπονίας επικεντρώνονται στην τεκμηρίωση περιπτωσιολογικών μελετών ή στην 
παρουσίαση ανατροφοδότησης (feedback) των εκπαιδευόμενων ή των εκπαιδευτικών.  Η 
παρούσα εργασία παρουσιάζει μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και την ανασκόπηση 
επιστημονικών μελετών την χρήση της ενυδρειοπονίας στην εκπαίδευση και διερευνά την 
αποτελεσματικότητα της ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης, μέσα από την εφαρμογή της 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με 
διάφορα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση του 
νερού και η αειφόρος γεωργία. 
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ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΙΤΙΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Γιακουμάτος Στέφανος, Υποψήφιος διδάκτορας 

Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής  
 
Η ερημοποίηση είναι μία σοβαρή απειλή σε περιοχές ξηρές και ημίξηρες όπως τα 

οικοσυστήματα βορείως της Μεσογείου. Η υποβάθμιση του εδάφους σε ημιάνυδρες 
περιοχές είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και 
φυσικών οικοσυστημάτων και φαινομένων. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση 
των αιτιών εμφάνισης της ερημοποίησης, εντοπίζονται οι αιτίες παρουσίας της αναφέροντας 
ενδεικτικά τις φυσικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες οφειλόμενες σε έντονες βροχοπτώσεις, την 
εκδήλωση μετεωρολογικών φαινομένων έξω από τον συνήθη κύκλο εμφάνισης κλπ., και 
αποτυπώνονται οι κύριες συνέπειες ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης του φαινομένου. Ως 
τέτοιες αναφέρονται η εκτεταμένη διάβρωση εδάφους, η αποψίλωση, η αλάτωση των 
υπογείων υδάτων και η μείωση της σοδειάς των καλλιεργειών. Στη συνέχεια της εργασίας 
γίνεται αναφορά του τρόπου παρακολούθησης χωρικών ζωνών υποκειμένων στον κίνδυνο 
εμφάνισης χαρακτηριστικών ερημοποίησης. Τούτο επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και χρήση 
μοντέλων πρόγνωσης του φαινομένου καθώς και δείκτες παρακολούθησης που προβλέπουν 
την εμφάνιση του φαινομένου σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ακολούθως γίνεται εκτίμηση 
και κατάταξη της σοβαρότητας εκδήλωσης. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας 
παρουσιάζονται τα μέτρα αποκατάστασης που εφαρμόζει η επιστημονική κοινότητα για την 
αναστροφή του αρνητικού φαινομένου. Ως τέτοια παρατίθενται η προσθήκη οργανικού 
υλικού και θρεπτικών στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, η οργάνωση και εφαρμογή 
ενός εθνικού σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων, η χρήση δορυφορικής 
τεχνολογίας GIS ορθής παρακολούθησης της πορείας των ζωνών ενδιαφέροντος αλλά και 
συνέργειες μέσω διακρατικών συμφωνιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με όμορες 
χώρες. 

 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Γιακουμάτος Στέφανος, Υποψήφιος Διδάκτορας 

Κοψιδάς Οδυσσέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας που 

διέπει την προστασία των θαλασσών. Ειδική βαρύτητα δίνεται στο νομοθετικό πλέγμα του 
οργανισμού IMO που καλύπτει το σύνολο των θαλασσίων δραστηριοτήτων. Γίνεται αναφορά 
στα αστικά απόβλητα ως μία από τις μεγαλύτερες σημειακές ρυπαντικές πηγές του πλανήτη 
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μας και ο νομοθετικός διαχωρισμός ευαισθήτων και ολιγώτερο ευαισθήτων θαλασσίων 
περιοχών. Γίνεται αναφορά στα βιομηχανικά απόβλητα και τους δείκτες παρακολούθησής 
τους. Ακολούθως δίνεται η περιβαλλοντική διάσταση της θερμικής ρύπανσης του θαλασσίου 
αποδέκτη και οι διαστάσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλες οργανικές ουσίες. 
Παρουσιάζονται τεχνικές αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην προτεραία κατάσταση. 
Δίνεται η αυξημένη παρουσία των βαρέων μετάλλων στη θάλασσα ως παράγων τοξικότητας 
για τους υδρόβιους οργανισμούς και τεχνικές απορρύπανσης. Παρουσιάζεται το παγκόσμιο 
πρόβλημα της νιτρορρύπανσης των θαλασσών, της οξίνισης και της αλλαγής της αλατότητας 
και οι συνέπειές τους στα θαλάσσια  υδρόβια οικοσυστήματα. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Βιδούρη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός - Απόφοιτη ΠΜΣ "Περιβαλ. Εκπαίδευση" Παν. Αιγαίου 
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
 
Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες, όπως και 

οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στους Παιδικούς Σταθμούς του 
Δήμου Ρόδου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των  Παιδικών Σταθμών, να μελετηθεί κατά πόσο 
υλοποιούν σχετικά προγράμματα, επίσης, οι γνώσεις τους σε θέματα Περιβάλλοντος και 
Αειφορίας, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες και τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που συντάχθηκε 
ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και δόθηκε σε 70 εκπαιδευτικούς των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου, τον Απρίλιο του 2018. Από τα πορίσματα της έρευνας 
προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον και τα προβλήματα υποβάθμισής του. Στην πλειονότητά τους 
δηλώνουν ότι υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα, με στόχο να φέρουν τα παιδιά σε 
επαφή με τη φύση και να τα ευαισθητοποιήσουν, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης, προκειμένου να 
συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία της. Οι ελλιπείς γνώσεις τους όμως,  εξαιτίας της 
περιορισμένης, επιμόρφωσης, δυσκολεύουν τον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου, σε 
συνδυασμό μάλιστα με τις ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές το έργο τους γίνεται 
δυσχερέστερο. Τα πορίσματα αυτά επιβεβαιώνουν ανάλογες έρευνες που αφορούν όμως 
διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Από τα συμπεράσματα της έρευνας, ως πρόταση 
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προκύπτει η αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων με έμφαση στην επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. Η προσφορά της 
συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας είναι σημαντική, καθώς εστιάζει σε θέματα 
περιβάλλοντος και αειφορίας στους παιδικούς σταθμούς, αναδεικνύοντας τον σπουδαιότατο 
ρόλο της προσχολικής αγωγής ως θεμελιώδους παράγοντα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT 

 
Δεριζιώτη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ματζάνος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ70, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
Η ανάγκη ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην καθημερινή 

πραγματικότητα του σχολείου, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Το σχολείο είναι το κλειδί στην 
δημιουργία ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών, πολιτών που θα διεκδικήσουν το δικαίωμα 
του πλανήτη μας να ‘παραμείνει ζωντανός’, όχι μόνο για τους ίδιους , αλλά και για τις 
επόμενες γενιές. Παρόλη, όμως, την 40ετή πλέον θητεία της ΠΕ μέσα στα ελληνικά σχολεία, 
η ΠΕ εξακολουθεί να ψάχνει να βρει την θέση της μέσα σε αυτά. Η παρουσία Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) είναι ιδιαίτερα μικρή, με τους εκπαιδευτικούς να 
προσπαθούν με νέες τεχνικές διδασκαλίας, όπως η μέθοδος Project, να ενσωματώσουν την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη διδασκαλία τους. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια 
προσπάθεια να εντοπισθούν τα αίτια τα οποία στέκονται εμπόδιο στην καθιέρωση της ΠΕ 
μέσα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί 
διστάζουν να ασχοληθούν με ΠΠΕ και την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου Project. Η 
έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ΠΕ και την 
πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και των επιμορφωτικών τους 
αναγκών. Η έρευνα ήταν ποσοτική, με εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 σε 189 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου.  

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με την υλοποίηση ΠΠΕ, η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμάει πως οδηγεί στην υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς και η καταλληλότερη μέθοδος διδασκαλίας είναι η μέθοδος project.  Όσον 
αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η βοήθεια από 
ειδικούς σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η  έλλειψη χρόνου και η ελλιπής 
επιμόρφωσή τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
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Εκπαίδευσης στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, με σκοπό τη δημιουργία ενεργών 
πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
 

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

Ποταμίτης Λοΐζος, Εκπαιδευτικός-Διδακτορικός Φοιτητής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής  
Πανεπιστήμιο Frederick 

 
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί ένα μετασχηματιστικό πλαίσιο 

που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του σχολείου και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Προσεγγίζει ζητήματα που θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις στην εκπαίδευση, 
λόγω του συστημικού, συγκρουσιακού τους χαρακτήρα, της ηθικής διάστασης που τα 
περιβάλλει, του πολιτικού τους χαρακτήρα και της κριτικής προσέγγισης που αυτά χρήζουν. 
Επιδιώκει την επίτευξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και την μετάβαση σε μια 
αειφόρο κοινωνία μέσα από την ενδυνάμωση του ατόμου. Η κατάλληλη κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών είναι κρίσιμη για μια ουσιαστική και αποτελεσματική ΕΑΑ. Το πανεπιστήμιο 
έχει την ευθύνη να ενσωματώσει την έννοια της αειφορίας στα προγράμματα σπουδών του, 
και καταστήσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ικανούς να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που αυτή θέτει. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται σε 
μετασχηματιστικές, αυτοκαθοδηγούμενες και ενεργές διαδικασίες, που να αναπτύσσουν τις 
ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επίτευξη των Στόχων για την 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πολλά Προγράμματα Σπουδών στην Εκπαίδευση περιλαμβάνουν στη 
δομή τους, μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Μελέτες, όμως, 
δείχνουν σημαντικά κενά στην χρήση κατάλληλου παιδαγωγικού πλαισίου, περιορισμένη 
απόκτηση από τους φοιτητές ικανοτήτων ΕΑΑ και κυρίως μειωμένη επάρκεια των φοιτητών-
δασκάλων να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες αυτές στους μαθητές τους. Τα 
αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα συνολικό επαναπροσανατολισμό της 
εκπαίδευσης των δασκάλων στη βάση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την ΕΑΑ. Στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση για την ΑΑ των φοιτητών δασκάλων και 
δυσκολίες οι οποίες περιορίζουν την επάρκεια και ικανότητά τους να αξιοποιήσουν και να 
ενσωματώσουν τις ικανότητες για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα μαθήματά τους. Το άρθρο 
συζητά την ανάγκη επαναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης που παρέχει η Ανώτερη 
Εκπαίδευση στα προγράμματα δασκάλων με νέα πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Μωυσή Χριστιάνα, Υποψήφια διδάκτωρ 

Κάτζη Χρυσάνθη, Αναπλ. Καθ. Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick  
Ζαχαρίου Αραβέλλα, Προϊστάμενη της Μονάδας ΕΠΑΑ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 
Μέχρι το 2030,  όλα τα κράτη στον κόσμο καλούνται να πραγματώσουν τους 17 στόχους 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος αυτού, καλείται να 
διαδραματίσει η ηγεσία /διοίκηση φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων, ως προς την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΑΑ). Η ηγεσία, είναι υπεύθυνη για την τροχιοδρόμηση διαδικασιών, 
ενθάρρυνση της συμμετοχής και κινητοποίησης των μελών, καθώς και για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η 
ενδυνάμωση τους, ούτως ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν ένα δυναμικό μοντέλο 
ηγεσίας, προσανατολισμένο προς τις αρχές της ΑΑ, εμπλουτισμένο με στοιχεία 
ευαισθητοποίησης, ηθικών αρχών και αισθήματος ευθύνης, υψηλής ενσυναίσθησης και 
ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων της.   

Για την ενδυνάμωση αυτή, κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση και 
να εντοπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη ολόκληρου του 
συστήματος. Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που εξετάζει 
τις ανάγκες αυτές. Συγκεκριμένα διερευνώνται οι ιδέες και αντιλήψεις ηγετικών στελεχών και 
υφιστάμενου προσωπικού γύρω από την ΑΑ, η υιοθέτηση των αρχών της ΑΑ στα πλαίσια 
λειτουργίας του οργανισμού στον οποίο ανήκουν, ο ρόλος των ηγετών του οργανισμού σε 
σχέση με αυτό, καθώς και οι μορφές ηγεσίας/ διοίκησης που επικρατούν. Τα αποτελέσματα 
αναμένεται να αναδείξουν μορφές και μοντέλα ηγεσίας τα οποία δυνάμει μπορούν να 
επιφέρουν το μετασχηματισμό και τη σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας ως προς την 
κατεύθυνση της ΑΑ. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται οριζόντια σε όλο το σύστημα και 
απευθύνεται σε τμήματα διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών, Μη Κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς (ΜΚΟ), ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και 
οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και θα είναι χρήσιμα στους εν λόγω οργανισμούς ούτως ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις και δράση. 
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ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Πομόνη Φιλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ματζάνος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ70, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 
Η μουσική ως στοιχείο ανίχνευσης της ανθρώπινης ψυχής αποτυπώνει τις ανησυχίες των 

ανθρώπων, μεταξύ άλλων, και για το περιβάλλον. Στην ιδιαίτερη κρητική παράδοση ανήκουν 
τα ριζίτικα τραγούδια της δυτικής – κυρίως – Κρήτης από τα οποία προκύπτει η 
αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος με παράλληλες αναφορές στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην 
ανίχνευση και καταγραφή της σχέσης της Δυτικής Κρήτης με ηθικοκοινωνικές και 
ανθρωπιστικές αξίες, περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτισμική συνείδηση, αλλά και της 
ασέβειας του ανθρώπου προς το περιβάλλον, μέσα από το πρίσμα των ριζίτικων τραγουδιών 
και της ιδιαίτερης κρητικής διαλέκτου που τα διακρίνουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα Οκτωβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 με την ερευνητική μέθοδο της ανάλυσης 
περιεχομένου. Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν  799 ριζίτικα δημοτικά τραγούδια. Η ανάλυση 
περιεχομένου στηρίζεται στη σωστή, κατάλληλη και ειδικά προσαρμοσμένη στο θέμα 
μελέτης επιλογή κατηγοριών. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει το πόσο άμεσα 
συνυφασμένη είναι η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
και πως το φυσικό περιβάλλον παίζει κυρίαρχο ρόλο στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης. Η 
έντονη φυσιολατρία που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης εμπνέει τον 
σεβασμό προς αυτήν ενώ ταυτόχρονα εκφράζει και την ανείπωτη χαρά και αναγκαιότητα του 
ανθρώπου για την αρμονική του συνύπαρξη με τη φύση. Η φύση στα δημοτικά τραγούδια 
της Κρήτης παρουσιάζεται ως ελπίδα και ως σύμβολο της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα διατήρησης των παραδοσιακών τραγουδιών και τη σχέση τους 
με ηθικοκοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες, με περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτισμική 
συνείδηση αλλά και της αλληλεπίδρασης και αλληλοσυσχέτισης των επιστημών της 
Εθνομουσικολογίας με αυτήν του Περιβάλλοντος. 

 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου 

Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία, Φιλόλογος  
Καλαούζη Κωνσταντίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Ν. Δωδεκανήσου 

 
Η εργασία υπάγεται στο πεδίο των ερευνών που αφορούν την εκπαίδευση για την 

αειφορία και ειδικότερα διερευνά συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτικών, όπως ο αλτρουισμός, ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή και η τάση για 
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ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Στη συνέχεια, η έρευνα εξετάζει κατά πόσο αυτά τα 
χαρακτηριστικά σχετίζονται αφενός με την ιδιωτική τους συμπεριφορά όσον αφορά την 
αειφορία, αφετέρου με τη διδακτική τους πράξη. Στην έρευνα συμμετέχουν 102 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίοι 
υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ενός 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο είναι πρωτότυπο καθώς αναπτύχθηκε για τους 
σκοπούς της έρευνας αυτής και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με χρήση της τεχνολογίας google 
forms. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της παραγοντικής 
διερευνητικής ανάλυσης και της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, προκειμένου να 
εξεταστεί αφενός κατά πόσο οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ικανοποιητικά μετρούν την 
κάθε επιχειρούμενη διάσταση και αφετέρου να διερευνηθεί η γενική εφαρμοσιμότητα του 
προτεινόμενου μοντέλου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το μοντέλο έχει μία 
ικανοποιητική συνολική εφαρμογή στην πρόβλεψη τόσο της γενικότερης συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών που σχετίζεται με την αειφορία, όσο και της διδακτικής τους πράξης. 

 
 

ΤΑ ΑΛΛΟΧΘΟΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μπρέντας Φίλιππος, MSc Νηπιαγωγός 
Μουσταφά Ογλού Σελατίν, MSc Δάσκαλος  

 
Το φυσικό περιβάλλον και η ενασχόληση με αυτό αποτελεί αγαπημένη θεματολογία των 

παιδιών στη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης. Προγράμματα εκπαίδευσης για την 
αειφορία προάγουν την ανάληψη πρωτοβουλίας των νηπίων και μετατρέπουν την 
περιβαλλοντική απάθεια σε δράση, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής αλληλοεπίδρασης 
(Φλογαΐτη, 2011). Σκοπό της παρούσας διδακτικής πρότασης αποτελεί η ανάδειξη των 
παιδαγωγικών μεθόδων που αξιοποιήθηκαν για τη μελέτη του περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα της διερεύνησης του ζητήματος των αλλόχθονων φυτικών ειδών (Krigas & 
Dardiotis, 2008) στο τοπικό οικοσύστημα. Ειδικότερα, επιχειρείται οι μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν, να συσχετίσουν κριτικά και να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις και αξίες 
διαχείρισης της πολυπλοκότητας του ζητήματος των αλλόχθονων φυτικών ειδών και της 
προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας. Μεθοδολογικά, εφαρμόστηκε η μέθοδος σχεδίου 
εργασίας – project, καθώς προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να διεξάγουν τη δική τους 
έρευνα, διερευνώντας και αντιλαμβάνοντας διανοητικά το φυσικό περιβάλλον γύρω τους, 
εντός του οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου του νηπιαγωγείου (Helm & Katz, 2001). 
Αναλυτικότερα, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά ποικίλες προσεγγίσεις και μέθοδοι, 
διαμορφώνοντας βιωματικά το μαθησιακό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας έτσι την εμπλοκή 
και αλληλοεπίδραση των νηπίων στο πλαίσιο της ομάδας (Δημητρίου, 2009). Στην παρούσα 
εκπαιδευτική έρευνα συμμετείχαν δεκαεννέα (19) μαθητές δημοσίου νηπιαγωγείου στο 
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Πολύκαστρο, Κιλκίς το σχολικό έτος 2021 – 2022. Από τα αποτελέσματα, πέρα του 
αειφορικού γνωστικού εμπλουτισμού, προκύπτει η γνωριμία των παιδιών με την ελληνική 
βιοποικιλότητα, ο εμπλουτισμός της με ξενικά φυτικά είδη και η ανάγκη προάσπισής της. 

 
 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Γεωργιάδης Νικόλαος, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός  
 
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου των 

περιοχών Δράμας και Καβάλας και των αξιών που αυτό εμπεριέχει. Παρουσιάζεται ο 
περιβαλλοντικός πλούτος της περιοχής με το απαράμιλλο φυσικό κάλος της και η 
επιβάρυνση που έχει δεχθεί από την συγκεχυμένης μορφής ανάπτυξη που έχει επικρατήσει. 
Αναφέρονται έρευνες που έχουν γίνει για μια ήπια ανάπτυξη μέσα από τις δυνατότητες που 
ενκρύπτει η περιοχή και την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ενός διεπιστημονικού 
περιφερειακού διαχειριστικού φορέα που θα συμβάλλει στη συνολική ποιοτική της 
ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην καλλιέργεια 
προτύπων, αξιών, ήθους, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το ανθρωπογενές και 
φυσικό περιβάλλον και η απόκτησή τους μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες 
βιωματικής διδασκαλίας της τυπικής ή μη ή άτυπης εκπαίδευσης. Τέλος κατατίθενται 
απόψεις - προτάσεις ώστε μέσα από την αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και του 
περιεχομένου τους τόσο της Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 
παρασχεθούν κίνητρα επενδύσεων για την ανάπτυξη της περιοχής. 
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Γ08. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ΠΕ81,  
Επιστημονικός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΕΠ, ΙΤΥΕ 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός ΠΕ84  
 
Η ενεργητική μάθηση, η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων και η αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

είναι ζητούμενα από κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως 
αυτή περιλαμβάνεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και στα προγράμματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 
διδακτική πράξη, Β1 και Β2 επιπέδου, διαιρείται στο παιδαγωγικό μέρος, στην ικανότητα 
αξιοποίησης λογισμικών και στην αξιοποίηση τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται αναδυόμενες τεχνολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η 
αξιοποίηση κινητών συσκευών στη διδασκαλία, οι εικονικές περιηγήσεις, η επαυξημένη 
πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η ρομποτική και οι 
κατασκευές με Arduino, καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών για το μέλλον των τεχνολογιών 
αυτών στην εκπαίδευση. 

 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ: 
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Ζορμπάς Κωνσταντίνος, Κοινωνιολόγος-Θεολόγος, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου 

Ακαδημίας Κρήτης 
 
Η ανθρωπότητα έζησε πολλές αλλαγές κατά τις οποίες ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να 

κατανοεί και να μαθαίνει σχετικά γρήγορα. Στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών ο ρυθμός των 
αλλαγών έχει φτάσει στο σημείο να συμβαίνουν αισθητές, σημαντικές διαφορές στη 
διάρκεια της προσωπικής ατομικής ζωής μας. Οι αλλαγές αυτές είναι φυσικό να επηρεάζουν 
άμεσα και την Εκπαίδευση. 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. Το παράδοξο όμως είναι ότι, αντί να χρειασθούν δεκαετίες 
για να εξαπλωθούν οι Νέες Τεχνολογίες σε όλο τον κόσμο, όπως το τυπογραφείο και ο 
τηλέγραφος, οι Νέες Τεχνολογίες γίνονται ρουτίνα μέσα σε μόλις δύο χρόνια.  

Αυτή η νέα αντίληψη ποιες επιπτώσεις θα φέρει στον πολιτισμό, την κοινωνία, την 
εκπαίδευση; Πως μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας; Μπορεί να γίνει ένας 
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επανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης; Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Καναδός 
Εκπαιδευτικός Bruce Mau, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια του «Σχεδιασμού» 
συνδέοντάς την με την έννοια της «Μαζικής Αλλαγής». Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
αναπληρωθεί το ‘ανθρωπο-κενό’ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
από ποιόν; Μπορεί ένας νέος επανασχεδιασμός να διατηρήσει τις βασικές ανθρωπιστικές 
αξίες;  

Τελικά οι προκλήσεις για την Εκπαίδευση είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι 
φανταζόμασταν προηγουμένως. Η παραπάνω εισήγηση βασίζεται στην βιβλιογραφική 
έρευνα και αποτελεί μία προσπάθεια να βοηθήσει σε ένα γόνιμο προβληματισμό για το 
μέλλον της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. Πώς μπορεί όμως να 
υπάρχει βιωσιμότητα σε μία κοινωνία όταν η ίδια είναι ευάλωτη και πεπερασμένη; Η 
απάντηση στο ερώτημα θα δοθεί με βάση με την υπάρχουσα εμπειρία σε πολλαπλά επίπεδα. 

 
 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Η απόσταση πάντα ήταν κεντρικό ζήτημα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και όλες 

προσπάθειες εστιάζονταν στους τρόπους γεφύρωσής της. Ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατόν να 
μην αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του διαδικτύου για γεφύρωση φυσικών αποστάσεων 
(αποστάσεων στο χώρο), όσο και αποστάσεων στο χρόνο, λόγω των υψηλών ταχυτήτων 
μεταφοράς δεδομένων. Στην τρέχουσα εργασία αρχικά θα αναφερθούν βασικά στοιχεία 
κάθε κατηγορίας θεωριών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα συνδεθούν 
με τις σημαντικότερες κατηγορίες εργαλείων για την υλοποίησή της. Σκοπός της τρέχουσας 
εργασίας είναι κατανόηση του πλαισίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις βασικές 
θεωρίες και τα αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία που την υποστηρίζουν. 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Ποργιαζίδου Σοφία, Νηπιαγωγός ΠΕ60-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Τσιγγίδου Σουλτάνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ-Νηπιαγωγός ΠΕ60  
Τσιμώρη Ελένη, Νηπιαγωγός ΠΕ60- Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών 

στις θεμελιώδεις γνωστικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, η διδασκαλία των 
αριθμών και των μαθηματικών πράξεων, μέσω υπολογιστικών περιβαλλόντων, αποτελούν 
τον κατεξοχήν στόχο έρευνας στη μαθησιακή περιοχή των μαθηματικών. Στο γνωστικό 
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αντικείμενο της γλώσσας δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και 
της πρώιμης αναγνωστικής ικανότητας  με χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων λογισμικών. 
Αντίστοιχα, στις φυσικές επιστήμες εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ σε 
θεμελιώδεις έννοιες του φυσικού κόσμου. Το σύνολο των μελετών υπογραμμίζει τη συμβολή 
της τεχνολογίας στη βελτίωση μαθηματικών, γλωσσικών και επιστημονικών δεξιοτήτων των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρατηρηθεί ο αντίκτυπος 
της διαδραστικής τεχνολογίας και τα οφέλη των υπολογιστικών περιβαλλόντων στην 
ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Αρχικά, μια 
αναφορά βασισμένη σε πρόσφατες έρευνες φέρει στο προσκήνιο τη συμβολή των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων. Ακολούθως, εξετάζεται ο ρόλος 
των υπολογιστικών περιβαλλόντων στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, 
επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας στην κατανόηση εννοιών 
από τις φυσικές επιστήμες.  Τέλος,  πραγματοποιείται μια κριτική αποτίμηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, η οποία αποκαλύπτει τη θετική επιρροή της τεχνολογίας όταν αυτή 
λειτουργεί  με συμπληρωματικό τρόπο στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, 
διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για την αποτελεσματική συμπερίληψη της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της προστιθέμενης αξίας 
των εφαρμογών στη σχολική πραγματικότητα και την αξιολόγησή τους σε ερευνητικό 
επίπεδο. 

 
 

ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ: ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ 
ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Βακάλη Άννα, Ε.ΔΙ.Π. Δημιουργικής Γραφής, Παν.Δυτικής Μακεδονίας 

Γεωργιάδης Γιώργος, Φιλόλογος  
Ξανθόπουλος Δαμιανός, Μαθηματικός 

 
Τα τελευταία χρόνια σε ένα μικρό σχολείο της περιφέρειας, το ΓΕΛ Φιλώτα ν. Φλώρινας, 

έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από ανάλογες 
δράσεις τη γνώση, τις τέχνες και τον πολιτισμό πέρα από τα Προγράμματα Σπουδών, αλλά 
και σε σύνδεση με αυτά. Στόχος ήταν η επικοινωνία των μαθητών με δημιουργούς του 
εφαρμοσμένου πολιτισμού και επιστήμονες κάθε κατεύθυνσης, η συνεργασία τους με 
ανάλογες δομές και δράσεις και τελικά την καλλιέργεια συνθηκών, όπου μέσα στο σχολείο ο 
πολιτισμός αποτελεί συνθήκη καθημερινότητας.  

Την τρέχουσα σχολική χρονιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 
στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολυμεσικές και Δικτυακές εφαρμογές Δημιουργικής Γραφής» 
οργανώνεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα για την παραγωγή μιας ψηφιακής δημιουργίας, 
όπου θα παρουσιάζεται η πορεία του σχολείου και η προσπάθεια μαθητών και 
εκπαιδευτικών, πλαισιωμένα τόσο από τους γνωστικούς στόχους και ενταγμένα στα  
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ανάλογα Προγράμματα Σπουδών, όσο και σε σχέση με τον τόπο που εδράζει το σχολείο και 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μέσα από τη σύνθεση φωτογραφιών και βίντεο από τις 
δράσεις των μαθητών, με συνεντεύξεις από απόφοιτους και μαθητές του σχολείου, καθώς 
και από εκπαιδευτικούς, δημιουργείται μια ψηφιακή αφήγηση ώστε να παρουσιαστούν οι 
μεθοδευμένες δράσεις του σχολείου και να διαφανεί η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, και 
μάλιστα σε ένα σχολείο περιφερειακό, μιας περιοχής με πληθυσμό σχεδόν αποκλειστικά 
αγροτικό και υπαλλήλων της ΔΕΗ- 15 χιλιόμετρα από την Πτολεμαίδα και χτισμένο μέσα στα 
εργοστάσια, σε μια πόλη ορυχείων, σε μια company town, άρα με συγκεκριμένα 
οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Στόχος της ψηφιακής δημιουργίας είναι 
να γίνει αντιληπτή η προσπάθεια για την ενίσχυση ενός σχολείου, το οποίο βρίσκεται σε αυτό 
το κοινωνικό πλαίσιο, μέσα από παρεμβάσεις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και εστιασμένες, να 
παρουσιαστεί η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα σ’ ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία. 

 
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.Δ.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Μπελαδάκης Εμμανούηλ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 
Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου, 
αναφορικά με το βαθμό χρήσης και το βαθμό βελτίωσης από τους/τις  ίδιους/ες των 
ψηφιακών τεχνολογιών. Αναλυτικότερα, η παρούσα μελέτη καταγράφει και αναλύει τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου σε δύο επίπεδα: 
α) Σε επίπεδο «εφαρμογής», δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στην καθημερινή σχολική πρακτική και β) Σε επίπεδο «βελτίωσης», 
δηλαδή σε τι βαθμό οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως πρέπει να βελτιώσουν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και 
ερμηνεία των απόψεων των εκπαιδευτικών, σε επίπεδο «εφαρμογής» και επίπεδο 
«βελτίωσης», των πέντε βασικών κατηγοριών των ψηφιακών δεξιοτήτων, με βάση την 
κατηγοριοποίηση της  Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και 
Επαγγελμάτων. Η κατηγοριοποίηση/κατανομή αυτή εμπεριέχει δεξιότητες που σχετίζονται: 
α)  με την ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, β)  με την ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία 
γ) με τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δ) με την ασφάλεια και ε) με την 
επίλυση προβλημάτων. Βασική διερευνητική υπόθεση είναι η ύπαρξη ή μη στατιστικά 
σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο επίπεδο χρήσης και στο επίπεδο βελτίωσης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Π.Ε. των νομών Δωδεκανήσου και Ηρακλείου. 
Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι 
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αυτή της συστηματικής δειγματοληψίας, με βάση το δειγματοληπτικό πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών μονάδων ανά νομό. Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε σε ερωτηματολόγια 
ατομικής συμπλήρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ενσωματωμένο ερωτηματολόγιο 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 
 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Γεωργιάδου Κερατσώ, ΕΔΙΠ ΤΓΦΠΠΧ ΔΠΘ 

Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια  Παν Ιωαννίνων  
 
Η εξάπλωση και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητά 

μας να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της και ιδίως τον αντίκτυπό της στα παιδιά.  Ακόμη δεν 
μπορούμε να ξέρουμε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη και πώς 
αυτά θα φέρουν αλλαγές στη ζωή και στον βιόκοσμο των παιδιών. Οι επιδράσεις μπορεί να 
είναι από τον τρόπο με τον οποίο έρχονται στη ζωή μέχρι τα εργαλεία και τις μεθόδους 
μάθησης που θα χρησιμοποιούν και τα επαγγέλματα για τα οποία θα εκπαιδευτούν. Η 
τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη κοντά στα παιδιά αφού πλέον βρίσκεται ενσωματωμένη σε 
παιδικά παιχνίδια και σε βιντεοπαιχνίδια και σε  διάφορα  συστήματα μάθησης. Αυτό που 
θα μπορούσε ακόμη να επηρεάσει στη ζωή και την εξέλιξή των παιδιών θα ήταν η τεχνητή 
νοημοσύνη να μπορεί να προτείνει στο παιδί  σε ποιον να μιλήσει και τι να διαβάσει. Η 
μεγαλύτερη έμφαση από τη μεριά της πολιτείας μέσω διαφόρων δομών που διαθέτει στην 
ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά ίσως να είναι το κλειδί  στη σωστή 
κατεύθυνση για την ορθή χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον είναι εμφανής στη 
ζωή μας . Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων και στη βάση της θεωρίας των δυνατοτήτων 
(capabilities approach) θα αναφερθούμε στον τρόπο χρήσης  των ΤΠΕ  από 120 μαθητές 
(χριστιανούς και μουσουλμάνους, αγόρια και κορίτσια), ηλικίας από 7 έως 18 ετών που ζουν 
στο Νομό Ροδόπης. 

 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
Μαυρίδης Φίλιππος, Φοιτητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών (Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού) 
 
Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επιταχύνθηκε με την επιβολή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας σε πολλές χώρες λόγω της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19. 
Τεχνολογίες που προηγουμένως τύχαιναν σχετικά περιορισμένης χρήσης κλήθηκαν να 
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καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε εξαιρετικά μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ασκώντας 
πίεση όχι μόνο στις τεχνικές υποδομές, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Στην παρούσα 
εργασία θα εξεταστεί η εφαρμογή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα από κοινωνιολογική, επικοινωνιολογική και τεχνολογική σκοπιά. Μέσα από την 
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας θα αποπειραθούμε να συνδέσουμε την 
σύγχρονη τηλεκπαίδευση και τις σχετικές τεχνολογίες με την θεμελιωμένη θεωρία και τα 
υπάρχοντα επικοινωνιακά μοντέλα, αναδεικνύοντας, μέσα από την σύνδεση αυτή, κοινωνικά 
και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: 
1. Πως μπορούν να μεταφερθούν τα υπάρχοντα μοντέλα διδασκαλίας στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία; 
2. Ποιες τεχνολογίες και ποια εργαλεία προσφέρονται για τη διεκπεραίωση συγχρονικής 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας; 
3. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα προσφέρει η συγχρονική εξ αποστάσεως 

διδασκαλία; 
4. Ποια ηθικά ζητήματα προέκυψαν κατά την αναγκαστική μετάβαση στην εφαρμογή της 

συγχρονικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας; 
 
 

ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Ιωαννίδου Σταματία, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. 
Χρυσικού Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Δασκάλα Ε.Α.Ε.  

Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Οι Κοινωνικές Ιστορίες, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού, ενώ λίγες μόνο έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά με νοητική αναπηρία. 
Σε όλες, όμως, τις έρευνες οι κοινωνικές ιστορίες καταγράφουν θετικό αντίκτυπο στην 
καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπλέον, η αξιοποίηση των 
κοινωνικών ιστοριών σε συνδυασμό με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας,  
δύναται να παρέχει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη σ’ αυτά τα παιδιά, καθώς με την προβολή 
βίντεο και τρισδιάστατων εικόνων αυξάνει το ενδιαφέρον τους. Στόχος της συγκεκριμένης 
έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των Κοινωνικών Ιστοριών υποστηριζόμενων από 
την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων 
σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Επιλέγεται ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνικών με 
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απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, που εν δυνάμει μπορούν να προκύψουν 
μέσα από μία συνένωση των Κοινωνικών Ιστοριών και της Επαυξημένης Πραγματικότητας, 
μιας νέας και πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια Μελέτη 
Περίπτωσης, η οποία αφορά μία πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση ενός παιδιού 
προσχολικής εκπαίδευσης με νοητική αναπηρία. Για την πρώιμη αυτή εξατομικευμένη 
παρέμβαση, δημιουργείται ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο πάνω στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. Κατασκευάζεται ένα βιβλίο Επαυξημένης 
Πραγματικότητας που στηρίζεται σε πρωτότυπη Κοινωνική Ιστορία, προκειμένου να καλύψει 
τα κοινωνικά ελλείμματα του νηπίου. Η Κοινωνική Ιστορία αφορά μία διακριτή συμπεριφορά 
στόχο, η οποία ορίστηκε κατά την έναρξη της πρώιμης αυτής εξατομικευμένης παρέμβασης. 
Η εν λόγω συμπεριφορά στόχος, αφορά στην άρτια συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι. Τα 
αποτελέσματα της πειραματικής αυτής πρώιμης παρέμβασης έδειξαν θετική επίδραση των 
Κοινωνικών Ιστοριών προβαλλόμενων με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας 
στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του νηπίου, καθώς μέσα από την ανάλυση των 
δεδομένων διαπιστώνεται αύξηση της εμφάνισης της συμπεριφοράς στόχου. 
 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 
Χρυσικού Βασιλική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Δασκάλα Ε.Α.Ε. 

Ποδάρα Αποστολία, Δασκάλα Ε.Α.Ε.  
 
Οι Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΑΦ) χαρακτηρίζονται από βασικά 

ελλείμματα σε τρεις τομείς, δηλαδή την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την 
επαναλαμβανόμενη ή στερεότυπη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν 
στρατηγικές παρέμβασης που βοηθούν τα άτομα με αυτισμό. Για το σκοπό αυτό, η Εικονική 
Πραγματικότητα (Virtual Reality), δηλαδή μια προσομοίωση του πραγματικού κόσμου η 
οποία δημιουργείται από υπολογιστή, μπορεί να είναι χρήσιμη καθώς επιτρέπει στους 
εκπαιδευτές να προσφέρουν ένα ασφαλές, επαναλαμβανόμενο και διαφοροποιήσιμο 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια της μάθησης. Τα τελευταία  χρόνια οι έρευνες αναγνωρίζουν 
όλο και περισσότερο τα οφέλη της Εικονικής Πραγματικότητας στην υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με κοινωνικές καταστάσεις, σε παιδιά με 
αυτισμό. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που έχει 
ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας στη 
διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ. Περιλαμβάνει μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 
δεκαετία, ενώ αυτές που επιλέχθηκαν πληρούσαν ορισμένα κριτήρια. Η ανασκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε προσπάθησε να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα που 
σχετίζονται με τις μαθησιακές δεξιότητες στις οποίες στόχευε η κάθε έρευνα, την 
εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε κάθε έρευνα αξιοποιώντας την 
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τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, το δείγμα των συμμετεχόντων με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, καθώς και τα αποτελέσματα που είχε η εκπαιδευτική παρέμβαση που 
εφαρμόστηκε σε κάθε έρευνα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης κατέδειξαν τη 
θετική επίδραση της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην ενίσχυση των κοινωνικών, 
συναισθηματικών και  γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμοι 
στην καθημερινή ζωή των ατόμων με ΔΑΦ. Επιπλέον θετικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν στο 
προσποιητό παιχνίδι, στην ακουστική υπερευαισθησία, στην ικανότητα επικοινωνίας, στην 
ενίσχυση της προσοχής καθώς και στη μείωση  συγκεκριμένης  φοβίας. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης γίνεται κατανοητή η συνεισφορά της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα του 
Αυτισμού. 

 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Λιώση Λεμονιά, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ 
Κοβάνη Κωνσταντίνα, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ  

Γεωργολοπούλου Φωτεινή, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας ΠΕ 
 
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών, με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τα παιδιά. Η εφαρμογή γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, (πάζλ, 
αντιστοίχηση) περιλαμβάνοντας τα στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με 
στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά με εύληπτο τρόπο το μαθησιακό αντικείμενο, να έρθουν σε 
επαφή με την χρήση του Η/Υ και να μπορέσει ο παιδαγωγός μέσα από το παιχνίδι να 
αξιολογήσει την μαθησιακή πρόοδο τους. Μέσα στην πανδημία, η ανάγκη για 
τηλεκπαίδευση, σε όλες τις εκπαιδευτικές  βαθμίδες, όπως διαμορφώθηκε κατέστησε 
πασιφανές, ότι τόσο στο σημερινό πλαίσιο όσο και στο  μέλλον, οι ανάγκες επιτάσσουν την 
ψηφιακή επιμόρφωση των παιδιών με μια σειρά ψηφιακών εργαλείων, όπως η 
πολυτροπικότητα που έχουν ως σκοπό τον ψηφιακό εγγραμματισμό, τη νοητική ενδυνάμωση 
των παιδιών 4-5 ετών και με στόχο την κατανόηση, την εφαρμογή  και την παραγωγή της 
πληροφορίας με την χρήση της  Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η 
δυναμική και η ηλικία των παιδιών της ομάδας μας, μας παρότρυναν  να ενισχύσουμε και να 
εξελίξουμε τις νοητικές δυνατότητες τους μέσα από τα γνωστικά πεδία της γλώσσας, των 
μαθηματικών και των εικαστικών  συνδυασμός των παραπάνω γνωστικών πεδίων. 
θεωρήσαμε ότι  είναι παιδαγωγικά πρόσφορος, διότι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 
αντιληφθούν  τη σφαιρική διάσταση της γνώσης και να συνδέσουν διαφορετικές εμπειρίες 
μεταξύ τους. Στο σενάριο χρησιμοποιούνται  ως μαθησιακό αντικείμενο η γλώσσα, τα 
μαθηματικά  και οι εικαστικές τέχνες, με  την χρήση ψηφιακών εφαρμογών με 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να 
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εκφραστούν ελεύθερα, να αναπτύξουν  το αισθητικό τους κριτήριο,  να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιο τους, μετατρέποντας τις σκέψεις τους σε λόγο και να έχουν την ικανότητα να 
βρίσκουν  πολλούς και διαφορετικούς τρόπους επίλυσης  προβλημάτων. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PHYSICAL COMPUTING ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΗΠΟ. 
 

Μακράκης Θεόδωρος, Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 
Φουντουλάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Εξ. Συνεργάτης ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ.  

 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, σε πολλά προγράμματα σπουδών και σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εμπλέκεται η μεθοδολογία STEΜ. Στην συγκεκριμένη εργασία 
θα παρουσιάσουμε μια πρόταση διδασκαλίας βασισμένη στη STEM και το Physical 
Computing. Συγκεκριμένα, το θέμα της εργασίας αφορά στην διδακτική αξιοποίηση του 
μικροελεγκτή Arduino με εφαρμογή σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
συγκεκριμένα της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου. Η μελέτη περίπτωσης που εφαρμόζεται έχει ως θέμα  
της την κατασκευή συστήματος για αυτόματο πότισμα σε σχολικό κήπο,  συνδέεται με  
έννοιες όπως αυτή του Αλγορίθμου, Προγραμματισμού, Μετεωρολογικών Δεδομένων και 
Γεωπονικής. Απότερος σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι να συνδέσει το επιστημονικό 
υπόβαθρο των Θετικών επιστημών με τη Τεχνολογία και την εφαρμογή της στην σχολική ζωή 
με τρόπο δια-επιστημονικό αλλά και ταυτόχρονα ευχάριστο και χρήσιμο. 

Η πρόταση μας υλοποιείται με τη μορφή διδακτικού σεναρίου κατά το οποίο 
προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, τα προαπαιτούμενα, οι ρόλοι εκπαιδευτικού και 
μαθητών/τριών. Επίσης παρουσιάζονται ποικίλες δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους 
βασικούς στόχους της μεθοδολογίας STEM. Το τελικό παραδοτέο εμπεριέχει το 
προγραμματισμό του μικροελεγκτή τη διασύνδεση του με διάφορους αισθητήρες καθώς και 
την παρακολούθηση αλλά και διάδραση του τελικού χρήστη με το σύστημα από φορητές 
συσκευές μέσω εφαρμογής διαδικτύου των πραγμάτων. Το «κτίσιμο» του παραπάνω 
συστήματος πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων που συνδέουν θεωρητικές γνώσεις με 
την πρακτική τους εφαρμογή στο πλαίσιο της δια-επιστημονικής προσέγγισης αλλά και με 
επωφελή τρόπο για το σχολικό περιβάλλον σε κλίμα συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών/τριών, με την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού.  

H παρούσα πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων 
Πληροφορικής ή Τεχνολογίας ή στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων αλλά και σαν 
αυτοτελές πρόγραμμα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Η.Ε. : 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (PROJECT) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Παπαναγιώτου Ζωγραφιά, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος δημ. εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) 
Δήμου Αθανάσιος, Μ.Sc.- M.Sc.(M.Eng.) Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας - ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
Στην σημερινή εποχή, η πρόοδος και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων 

αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, τα παιδιά κάθε ηλικίας, 
στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.  Στο 
πλαίσιο αυτό συντονίστηκε συλλογικά για όλα τα κράτη το 2015, από τον οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο για την βελτίωση των συνθηκών  διαβίωσης μέχρι το 2030. Το 
σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε διάφορους τομείς των πτυχών 
ζωής του ατόμου. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το σχέδιο αυτό, από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση προκειμένου να κατανοήσουν τους στόχους και την σημασία του. Κατανοούν 
τόσο τις βασικές ανάγκες όσο και τις υλικές πτυχές, όπως η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 
φαγητό, η παραγωγή ενέργειας, οι βιώσιμες πόλεις κλπ, καθώς επίσης τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες αλλά και την πρόσβαση σε πνευματικά αγαθά, όπως η εκπαίδευση. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες στο πλαίσιο των ομάδων, ασχολούνται με τους στόχους αυτούς, 
αποκωδικοποιώντας το βαθύτερο νόημα τους. Στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου, με την 
χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής αλλά και τεχνολογικών μέσων, κατηγοριοποιούν τους 
στόχους κατά προτεραιότητα βασιζόμενοι σε διαθεματική έρευνα (project) και δημιουργούν 
θεματικούς χάρτες, όπως προβάλλονται μέσα από τους στόχους, σε μία προσέγγιση που 
επιχειρεί να συνδυάσει την γνώση των στόχων αυτών με στοιχεία χωρικής σκέψης και 
κριτικής προσέγγισης γεγονότων. 

 
 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Διαμαντής Κωνσταντίνος, Διδάσκων ΠΔ 407/80 ΑΠΘ 

 
Ο διαδικτυακός εθισμός στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ως έννοια αλλά και ως 

κατάσταση, αποτελεί μέρος της διεθνούς πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, οι ρυθμοί 
εξάπλωσης του εθισμού στο διαδίκτυο, την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας από 
τον κορονοϊό covid-19, έχουν ενταθεί περισσότερο σε σχέση με την προ-covid εποχή. Ο 
εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί, πλέον, ένα καθολικό φαινόμενο που δε διακρίνει ηλικίες 
και κοινωνικές ή οικονομικές τάξεις. Μερικές από τις συνέπειες του διαδικτυακού εθισμού 
αποτελούν η αδυναμία αυτοκυριαρχίας, το σύνδρομο της απόσυρσης, η απομόνωση, οι 
χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και τα σωματικά προβλήματα. Στο παρόν άρθρο 
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διερευνώνται οι διαστάσεις του διαδικτυακού εθισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 
πρώτη περίοδο της πανδημίας. Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να καταγραφούν οι 
απόψεις φοιτητών και φοιτητριών (Ν=172) για την εμπειρία και τον αντίκτυπο από την 
εμπλοκή τους στη χρήση/κατάχρηση του διαδικτύου. Σε διδασκαλίες που διεξήχθησαν στο 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά 
το εαρινό εξάμηνο του 2020 οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν κατάλληλο 
εργαλείο με ερωτήσεις για τον τρόπο που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα 
ανέδειξαν ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, χωρίς 
διαφοροποίηση, αύξησαν το χρόνο που ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, κυρίως για 
εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισαν τις θετικές 
επιπτώσεις της αξιοποίησης του διαδικτύου, που το αντιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο 
τμήμα της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά η ανάλυση των δεδομένων έδειξε 
ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μία σημαντική εξάρτηση που προκαλείται από την 
κατάχρησή του και μπορεί να οδηγήσει στον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση λόγω 
υπερπληροφόρησης ή παραπληροφόρησης, στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, 
στην κοινωνική απομόνωση, σε ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα. 

 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Παλιούρα Ευθυμία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σε μη ρεαλιστικές θεωρήσεις για τη ζωή τους, καθώς 

ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο προκαταλήψεις, οι οποίες δρουν αρνητικά στο 
σχηματισμό της αυτοαντίληψης τους. Πιο ευάλωτα είναι συνήθως άτομα τα οποία σαν 
χαρακτήρες είναι ανασφαλείς. Η σκληρή αυτή αντιμετώπιση ωθεί τα άτομα με αναπηρία να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο την κατάστασή τους και να αποκτήσουν τη νοοτροπία του 
αναπήρου. 

Για την άρση αυτής της άποψης σημαντικό ρόλο παίζει η είσοδος των Υποστηρικτικών 
Τεχνολογιών.  Οι βοηθητικές τεχνολογίες γεφυρώνουν το χάσμα, που δημιουργεί στον 
άνθρωπο η αναπηρία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως περιβαλλοντικοί παράγοντες, που 
οδηγούν στην υπέρβαση της αναπηρίας. 

Στο θεωρητικό πλαίσιο προσδιορίζεται ο ορισμός της αναπηρίας, ο οποίος εμπεριέχει ένα 
συνονθύλευμα κατηγοριών. Κάτω από την ¨ομπρέλα¨ του γενικού όρου αναπηρία 
περιλαμβάνονται σωματικές, αισθητηριακές, ψυχικές  και διανοητικές αναπηρίες, ωστόσο 
στην συγκεκριμένη εργασία δίνεται έμφαση στην έννοια της οπτικής αναπηρίας. Επιπλέον, 
γίνεται αποσαφήνιση του όρου των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και παραθέτονται 
παραδείγματα συσκευών και λογισμικών που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές τεχνολογίες 
για άτομα με οπτική αναπηρία. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης είναι να 
παρουσιαστούν εναλλακτικοί τρόποι προσπέλασης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα 
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άτομα με αναπηρία και δη με προβλήματα όρασης, αναφορικά με την προσβασιμότητα στο 
διαδίκτυο. 

Στο ερευνητικό πλαίσιο παρουσιάζεται η προσωπική συμβολή με την δημιουργία μιας 
μικρής εφαρμογής (Β.Α.Τ.Αpp) που απευθύνεται κυρίως σε άτομα με προβλήματα όρασης. 
Στόχος της εφαρμογής είναι να αποτελέσει έναυσμα για τη βελτίωση  της πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να είναι ίση για όλους. Επίσης, προσδιορίζονται 
ο στόχος της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο, η μέθοδος και το δείγμα της έρευνας. Τέλος, 
παρουσιάζονται αναλύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των ευρημάτων, σύμφωνα 
με τα οποία φαίνεται πως η εφαρμογή εξυπηρετεί τους χρήστες στην εύρεση μη 
προσβάσιμων ιστοσελίδων, ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο και να διευκολυνθούν στην 
περιήγηση τους στο διαδίκτυο. 

 
 

ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Φ.Α.) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Φ.Α. 

 
Κούρου Μένη, Ευρωπαϊκο Σχολείο 

 
Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο παρατηρούμε μια καινοφανή αναπλαισίωση της 

πανοπτικότητας με το σώμα και τις ζωές των ανθρώπων συνεχώς ορατές και οπτικοποιημένες 
ενώ οι λόγοι της ευζωίας, του υγιεινισμού και της κρίσης της παχυσαρκίας γίνονται οι νέες 
βιο-πολιτικές τεχνολογίες ρύθμισης και κανονικοποίησης των τομέων της κοινωνικής ζωής 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.  

Στο διάστημα 2012-2017 υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) ένα 
πρόγραμμα ευζωίας, το ΕυΖην, που αφορούσε στην καταμέτρηση της παχυσαρκίας στους 
μαθητές και την προώθηση υγιεινών τρόπων διατροφής και συνηθειών φυσικής 
δραστηριότητας. Το πρόγραμμα συμβάδιζε με τις διεθνείς ατζέντες προώθησης της ευζωίας 
και καταπολέμησης της παχυσαρκίας και συνέπεσε με πληθώρα παρόμοιων προγραμμάτων 
σε παγκόσμιο επίπεδο.   

Η εργασία, με τη βοήθεια θεωρητικών εργαλείων των Foucault και Bernstein μελετά τον 
ιστοχώρο και τις σελίδες κοινωνικών δικτύων του ΕυΖην, ως ψηφιοποιημένη επέκταση του 
εκπαιδευτικού χώρου της ΦΑ. Διερευνούμε πώς διεθνείς λόγοι και εθνικές πολιτικές γύρω 
από την παχυσαρκία,  την ευζωία και την υγεία μεταβάλλουν τη διακυβέρνηση του πεδίου 
της ΦΑ, αναπροσανατολίζουν τη σωματική γνώση εντός του και μεταβάλλουν τις 
υποκειμενικότητες των εκπαιδευτικών ΦΑ σε ένα πλαίσιο το οποίο -ακολουθώντας τον 
Gillies- το ονομάζουμε εγρήγορσης χαρακτηριζόμενο από προβλεπτικότητα, προθετικότητα 
και αποδοχή των αλλαγών.  

Η εργασία, διερευνώντας τη χρήση των εργαλείων του Web2.0 και των Νέων Τεχνολογίων 
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από το ΕυΖην προσπαθεί να προβάλει την ανάδυση μια νέας βιο-παιδαγωγικής που 
επεκτείνοντας τον εκπαιδευτικό χρόνο και χώρο του παραδοσιακού σχολείου, στοχεύει μέσω  
δράσεων ευζωίας και καταπολέμησης της παχυσαρκίας, στην κανονικοποίηση του σώματος 
των ατόμων και τη ρύθμιση των πληθυσμών μέσω αυτής.  

Επχειρούμε να αναλύσουμε πώς η ψηφιακή παρουσία του ΕυΖην, λειτουργώντας 
συμπληρωματικά στο σχολικό γυμναστήριο, αναδιαμορφώνει το πεδίο της ΦΑ και 
μετατρέπει τις επαγγελματικές ταυτότητες των Εκπαιδευτικών ΦΑ. Αναδεικνύουμε πώς 
προωθεί τη συγκρότησή τους ως εν εγρηγόρσει ενσώματα υποκείμενα με την εγρήγορση 
σταδιακά να αντικαθιστά την ευελιξία ως βιο-πολιτική τεχνολογία και όρος-κλειδί της νέας 
ήπιας δια-κυβέρνησης. 

 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ 
 

Χαλκεύς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Μαθηματικός 
Βογιατζή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος  

 
Κάθε πόλη κουβαλά τη μνήμη της ιστορίας της. Μέρος αυτής της μνήμης αποτελούν τα 

μνημεία μέσα από τα οποία συντηρείται αλλά και συγκροτείται η συλλογική μνήμη, που 
επιβιώνει και περνά από γενιά σε γενιά. Είναι φορείς αφηγήσεων για το παρελθόν και 
μηνυμάτων για το παρόν και συνδέονται με τις επιλογές της κοινότητας, σχετικά με το τι 
αξίζει και με ποιον τρόπο να το θυμάται. Η πλατεία Μικρασιατών και το Μνημείο 
Μικρασιατικής Καταστροφής αφηγούνται ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης του Ρεθύμνου. 
Η πλατεία Μικρασιατών φιλοξένησε τους πρόσφυγες που ήρθαν στο Ρέθυμνο μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, που αποφασίστηκε με τη 
Συνθήκη της Λωζάνης.  Το Μνημείο Μικρασιατικής Καταστροφής, σε περίοπτη θέση στον 
χώρο της πλατείας, δημιούργημα των Συλλόγων Ρεθυμνίων Μικρασιατών, μεταφράζει σε 
συμβολικό επίπεδο την ανάγκη διατήρησης της μνήμης και σε λειτουργικό τη μεταβίβαση 
αυτής της μνήμης στις επόμενες γενιές. Σ’ αυτό εγγράφονται οι αφηγήσεις για το παρελθόν 
αλλά και τα μηνύματα για το παρόν και το μέλλον και η συλλογική μνήμη μετατρέπεται σε 
ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική. 

Αυτή τη μνήμη χαρτογραφούν οι μαθητές με διαθεματική προσέγγιση, συνδέοντας την 
Ιστορία με τη Γεωγραφία και οπτικοποιώντας την μέσα από την υλοποίηση μιας εφαρμογής 
AR (επαυξημένης πραγματικότητας). Με σημείο αναφοράς το μνημείο θα αναπαραστήσουν 
σε τρισδιάστατη μορφή τους χώρους προέλευσης των Μικρασιατών και την εγκατάστασή 
τους στην πόλη. Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό(100)χρόνων από την τραγωδία της 
Μικρασιατικής καταστροφής, η χαρτογράφηση θα εδραιώσει ένα διάλογο των μαθητών με 
την ιστορία και τους τρόπους μνημείωσής της, τις πολιτικές διαχείρισης της μνήμης, τη σχέση 
της με τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενώ οι ψηφιακές εφαρμογές θα  αποτελέσουν κίνητρο 
για δημιουργική προσέγγιση. 
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Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. 
 

Αλεξανδράκη Φωτεινή, Ειδική Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός- Διδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου 
Κρήτης 

 
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τον καταλυτικό και αποτελεσματικό ρόλο που 

διαδραματίζουν η εφαρμογή των τριών επιπέδων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας σε 
συνδυασμό με τη χρήση των υπολογιστή και έξυπνων κινητών συσκευών, για τη διδασκαλία 
της διαίρεσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Υιοθετώντας την άποψη ότι οι έξυπνες κινητές συσκευές και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
πρέπει να αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο των διδακτικών προσεγγίσεων στην 
προσχολική ηλικία, συνδέσαμε τα θεματικά πεδία των Μαθηματικών και των ΤΠΕ σύμφωνα 
με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο και ερευνήσαμε τις δυνατότητες 
αξιοποίησης των συγκεκριμένων μέσων στην εισαγωγή και οικοδόμηση της έννοιας της 
διαίρεσης στο νηπιαγωγείο. 

Σχεδιάσαμε μια σειρά από εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, για χρήση έξυπνων κινητών 
συσκευών και υπολογιστών, αναφορικά με τη διαίρεση. Εν συνεχεία συγκρίναμε το βαθμό 
βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών που διδάχθηκαν διαίρεση με τη 
χρήση υπολογιστή και έξυπνων κινητών συσκευών σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο 
διδασκαλίας. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι τα παιδιά που διδάχθηκαν διαίρεση με τη 
χρήση έξυπνων κινητών συσκευών και υπολογιστή, εμφάνισαν υψηλότερες επιδόσεις από τα 
παιδιά που διδάχθηκαν με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Άρα η χρήση έξυπνων 
κινητών συσκευών και υπολογιστών στην προσχολική ηλικία συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
πορεία της μαθηματικής σκέψης και βελτιώνει τις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, ιδιαίτερα των αδύναμων μαθητών. 
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Γ09. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

Δρόσος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Αθανασίου Ελένη, Λέκτορας  

 
Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης απασχολεί όλο και 

περισσότερο τους επαγγελματικούς συμβούλους, θέτοντας ως στόχο την άρση των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων που περιορίζουν την επαγγελματική 
ένταξη και ανάπτυξη των ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Η συνηγορία1 για τους ευάλωτους 
πληθυσμούς αποτελεί ουσιαστικό τμήμα των υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
προσανατολισμού και οι σύμβουλοι χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη ζητήματα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και 
αξιοπρεπούς εργασίας2 (decent work) για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, οι σύμβουλοι 
χρειάζεται να υποστηρίζουν τα άτομα να ενδυναμωθούν ώστε να προασπίζονται τα ίδια τα 
δικαιώματα τους. Η μετακίνηση από τη συνηγορία στην αυτοσυνηγορία βρίσκεται σε άμεση 
συνάρτηση με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων. Η αυτοσυνηγορία προϋποθέτει την 
ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (αυτοαντίληψη, δικτύωση, δεξιότητες, όρια), ζητήματα 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες, γνώση των δικαιωμάτων. Οι επαγγελματικοί 
σύμβουλοι χρειάζεται να δουλέψουν σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις και να παρέχουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και προσανατολισμού: (α) με τα ίδια τα άτομα που απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό, (β) με δυνητικούς εργοδότες, (γ) με τους φορείς που διαμορφώνουν 
πολιτικές απασχόλησης και (δ) με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων. Στην 
παρούσα εισήγηση συζητούνται δράσεις συνηγορίας και ενίσχυσης της αυτό-συνηγορίας των 
ατόμων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής 
και επαγγελματικού προσανατολισμού. 

1 Ο όρος συνηγορία αναφέρεται σε δράσεις που έχουν στόχο να επηρεάσουν πολιτικές 
προς όφελος των ατόμων από ευάλωτους πληθυσμούς.  

2 Η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας (ILO, 1999) επισημαίνοντας ότι ο στόχος της επαγγελματικής ένταξης δεν 
υπηρετείται απλώς με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά με τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Οι πυλώνες της αξιοπρεπούς εργασίας είναι: (α) η παραγωγική και 
ελεύθερα επιλεγμένη εργασία, (β) τα εργασιακά δικαιώματα, (γ) η κοινωνική προστασία και 
(δ) ο κοινωνικός διάλογος. 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

237 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ E-MENTORING ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

Σπυριδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ8708 
 
Η  εργασία αποτελεί μείζων πρόβλημα, μία δύσκολη πραγματικότητα ιδιαίτερα για  

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ανέργους. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαίο σήμερα οι 
κοινωνικές εκπαιδευτικές, οικονομικές, εργασιακές σχέσεις να αναπροσαρμοστούν. Σε αυτό 
το πλαίσιο παρουσιάζεται η καινοτόμος εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσα από την 
οπτική της εργασιακής καθοδήγησης, η οποία υλοποιήθηκε πιλοτικά, μέσω προγράμματος 
έργου δράσης από το ΕΛΜΕΠΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Η πρωτοτυπία της πλατφόρμας 
έγκειται στην εφαρμογή συμπεριληπτικού τρόπου προσέγγισης του προβλήματος μέσω e-
mentoring και εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αφού πραγματοποιείται αυτόματη 
αντιστοίχιση μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου βάση δεδομένων (data matching). Μέσα 
στο σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εμπεριέχεται η δυνατότητα διερεύνησης «του 
εαυτού» του ωφελούμενου οδηγώντας τον σε διαδικασίες αυτενέργειας και 
αυτοπραγμάτωσης για να δημιουργήσει το εργασιακό του προφίλ και να λάβει την 
κατάλληλη καθοδήγηση στον τομέα του. Απώτερος στόχος, όπως διαμορφώνεται μέσα από 
την ερευνητική ενασχόληση, είναι η πρόθεση του μέντορα/εργοδότη να καταρτίζει και να 
καθοδηγεί άτομα τα οποία βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχεδιασμός 
της πλατφόρμας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει εξ αποστάσεως, ωφελούμενους οι 
οποίοι έχουν δυσκολία πρόσβασης σε δια ζώσης συναντήσεις ή βρίσκονται μακριά. Σκοπός 
της εργασίας, αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του e-mentoring για την 
επαγγελματική αποκατάσταση και ανάπτυξη ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάζονται με ποσοτική ανάλυση στατιστικών συγκρίσεων ερωτηματολογίων εισόδου 
και εξόδου των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με αυτά, ενισχύεται η δυνατότητα μελλοντικής 
χρήσης της πλατφόρμας αποτελώντας ένα αναπτυξιακό εργαλείο ηλεκτρονικής εργασιακής 
καθοδήγησης (e-mentoring) και σε άλλες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές που 
ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και όχι μόνο. 
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Γ10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Μπουκουβάλα - Κλώντζα Ευθαλία, Φιλόλογος- ψυχολόγος- υποψήφια διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Οι συνεχείς και πολυδιάστατες αλλαγές σε όλους τους τομείς παγκοσμίως κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, αντανακλώμενες εύλογα και στην εκπαίδευση, καθιστούν αναγκαία 
για τους εκπαιδευτικούς τη διά βίου μάθηση και εξέλιξή τους και τη συνεχή επικαιροποίηση 
των γνώσεων και των πρακτικών τους, μέσω ποικίλων μορφών τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης, οι οποίες, υποβάλλοντας σε κριτική εξέταση τις ενδεχομένως 
εσφαλμένες αντιλήψεις και παραδοχές τους, μεθοδεύουν απρόσκοπτα την προσωπική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η συμβολή της τέχνης, γενικά, 
και της λογοτεχνίας, ειδικά, αναδεικνύεται σημαντική για την ενεργοποίηση του κριτικού 
στοχασμού των αναγνωστών και τον μετασχηματισμό των θέσεων και αντιλήψεών τους. Υπό 
αυτή την οπτική, η παρούσα εργασία εστίασε ειδικά στο λογοτεχνικό έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη και επιχείρησε να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών από την Περιφέρεια 
Κρήτης αναφορικά με την επίδραση που έχει ασκήσει στη σκέψη και στην πρακτική τους η 
ανάγνωση και συστηματική μελέτη του έργου του συγγραφέα, καθώς και τις πεποιθήσεις 
τους για την εν δυνάμει συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης προσωπικής 
εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Για τον σκοπό της έρευνας επιλέξαμε ποιοτική 
μεθοδολογική προσέγγιση, σκόπιμη δειγματοληψία, ημιδομημένες συνεντεύξεις και 
ερωτηματολόγια με ανοικτές ερωτήσεις για τη συλλογή των δεδομένων και εφαρμόσαμε 
θεματική ανάλυση περιεχομένου για εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ερευνητικά ευρήματα 
αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών του ερευνητικού δείγματος σχετικά με τη 
διαχρονικότητα του καζαντζακικού στοχασμού και την ικανότητά του να επηρεάσει τη σκέψη 
και την πράξη τους. Επιπλέον, η κατάθεση προτάσεων για δυνητική συμβολή του Καζαντζάκη 
στην προαγωγή της σύγχρονης παιδαγωγικής σκέψης και πράξης διανοίγει την προοπτική για 
αξιοποίηση των καζαντζακικών κειμένων στη διά βίου μάθηση και εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών, καθώς μέσω της παρούσας έρευνας έχει συγκροτηθεί ήδη ένα σώμα 
δεδομένων, αξιοποιούμενων εν δυνάμει σε μελλοντικό σχεδιασμό επιμορφωτικής 
υποστήριξης εκπαιδευτικών για την ενδυνάμωση της προσωπικής και επαγγελματικής 
ταυτότητάς τους και την προαγωγή της ανάπτυξής τους. 
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4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Υποψ. διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Πατρών 

Καρανικόλα Ζωή, Δρ. ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΣΕΠ ΕΑΠ LRM  
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Αναπλ.καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε) για την 
αναγκαιότητα αλλαγής του περιεχομένου και του προσανατολισμού των αναλυτικών 
προγραμμάτων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: α) Ποιες είναι οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. σχετικά με την αναγκαιότητα αλλαγής του 
περιεχομένου και του προσανατολισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης; β) Υπάρχει συσχέτιση των αντιλήψεων για την αναγκαιότητα αλλαγής του 
περιεχομένου και του προσανατολισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά; Για την 
έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαϊου-Ιουνίου 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
(google form) το οποίο στάλθηκε στις Διευθύνσεις Σχολείων Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. Το δείγμα της 
έρευνας αποτελούν 422 εκπαιδευτικοί. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας,  ως προς τα αναλυτικά προγράμματα έδειξαν ότι οι 
συμμετέχοντες, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι θα πρέπει να προάγουν τη 
διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την καινοτομία και 
τη δημιουργικότητα.. Αναφορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
συμφωνούν ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης 
και εξέλιξης του προσωπικού τους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν επάρκεια στις 
ψηφιακές δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογής της τεχνολογίας. Η συσχέτιση των 
αντιλήψεων για τα αναλυτικά προγράμματα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (σχέση 
εργασίας) των συμμετεχόντων καταδεικνύει σημαντική στατιστικά διαφορά. Αναφορικά με 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η συσχέτιση με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά (επίπεδο σπουδών) των συμμετεχόντων καταδεικνύει ότι  υπάρχει 
σημαντική στατιστικά διαφορά. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει στην ανάδειξη αναγκαιότητας 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των τροποποιήσεων και αλλαγών των αναλυτικών 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών προκλήσεων που 
σηματοδοτεί η έλευση της 4ης IR. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Κυριάκου Ξένια, Εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδεσης και διδακτορική φοιτήτρια 
Καφά Αντώνιος, Λέκτορας εκπαιδευτικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Frederick  

 
Τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα θέματα, σχετικό με την εκπαίδευση, που φαίνεται να 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σχολική αυτονομία. Το ενδιαφέρον αυτό έχει 
προκύψει, γιατί έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η αξία των ίδιων των σχολικών μονάδων στην 
υιοθέτηση εκπαιδευτικών αλλαγών. Σήμερα παρατηρούνται εκπαιδευτικά συστήματα που 
κατάφεραν αποκέντρωση και περιορισμό λογοδοσίας από τη βάση σε μια αρχή και είναι 
αυτόνομα σε αρκετούς τομείς με διαφορετική μορφή αυτονομίας το καθένα και 
εκπαιδευτικά συστήματα που βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Από την άλλη, 
παρατηρούνται εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως 
συγκεντρωτικά, όπως είναι το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, παρόλο που υπάρχει 
επιθυμία αλλαγής.  

Ένα σημαντικό κομμάτι του επιθυμητού πλαισίου της εκάστοτε σχολικής αυτονομίας σε 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι η σχολική αυτονομία που νιώθουν ότι κατέχουν ή όχι οι 
σχολικοί διευθυντές. Η συγκεκριμένη εισήγηση θα έχει στόχο να παρουσιάσει τις πιο 
πρόσφατες ενέργειες του ΥΠΠΑΝ, που εμπίπτουν στην προσπάθειά του για παροχή μερικής 
σχολικής αυτονομίας στους διευθυντές των δημοσίων δημοτικών σχολείων στην Κύπρο. 
Παράλληλα σκοπό θα έχει να προβληματίσει τους συνέδρους κατά πόσο αξιοποιούνται οι 
συγκεκριμένες ενέργειες από τους διευθυντές σήμερα και ποιες επιπρόσθετες ενέργειες 
χρειάζονται να πραγματοποιηθούν, για να επιτευχθεί όσον το δυνατό καλύτερη σχολική 
αυτονομία των ίδιων των διευθυντών και κατ’ επέκταση του ευρύτερου κυπριακού 
εκπαιδευτικού συστήματος.  

*Όπου ο τύπος του αρσενικού, νοείται και θηλυκό γένος. 
*ΥΠΠΑΝ: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Κύπρου) 
 
 

ΟΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Κουκουρίκη Ευαγγελία, Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ 60.50 
 
Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης η ύπαρξη ενός 

αδελφού/ής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) επηρεάζει όχι μόνο τη συνολική 
οικογενειακή λειτουργία, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της συμπεριλαμβανομένων των 
τυπικώς αναπτυσσομένων (ΤΑ) αδελφών. Ειδικά οι τελευταίοι επηρεάζονται σε σημαντικό 
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βαθμό, καθώς οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας και εκπαίδευσης ενός παιδιού με ΔΑΦ 
διαμορφώνουν την οικογενειακή ρουτίνα ανάλογα. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι τα ΤΑ 
αδέλφια των παιδιών με ΔΑΦ συμμετέχουν σε λιγότερες εξωσχολικές δραστηριότητες σε 
σύγκριση με τα ΤΑ αδέλφια παιδιών χωρίς δυσκολίες και ότι τα συμπτώματα των ΔΑΦ του 
αδελφού/ής παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με την μειωμένη συμμετοχή του παιδιού 
δίχως ΔΑΦ. Άλλες μελέτες αναφέρουν χαμηλότερη σχολική λειτουργικότητα και χειρότερη 
στάση απέναντι στη σχολική εργασία για τα αδέλφια ατόμων με ΔΑΦ. Όμως, στην Ελλάδα 
δεν εντοπίζονται αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα. Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, 
πραγματοποιήθηκε πανελλήνια μελέτη με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των ΔΑΦ, σε 
επίπεδο σχολικής επίδοσης και συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες, στα ΤΑ αδέλφια 
ατόμων με ΔΑΦ που ζουν στη χώρα μας. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 118 δυάδες 
γονέων-παιδιών από ελληνικές οικογένειες με αυτιστικό μέλος που πληρούσαν κριτήρια 
ένταξης (ομάδα παρατήρησης) και 115 δυάδες-γονέων-παιδιών μόνο τυπικής ανάπτυξης (ως 
ομάδα σύγκρισης). Τα παιδιά της ομάδας παρατήρησης ήταν ταυτισμένα ως προς το φύλο, 
την ηλικία και τον τόπο καταγωγής με τα παιδιά της ομάδας σύγκρισης. Για τη συλλογή των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο δημογραφικά ερωτηματολόγια (γονέων-παιδιών), καθώς 
και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο σχετικό με τα ερωτήματα της έρευνας. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τυπικής ανάπτυξης αδέλφια ατόμων με ΔΑΦ (ομάδας 
παρατήρησης) α) είχαν σημαντικά χειρότερες επιδόσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, 
και β) ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κάποια γενικώς εξωσχολική δραστηριότητα και 
ειδικότερα αν αυτή ήταν η εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου. Τα ευρήματα μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψυχικής ενδυνάμωσης των 
αδελφών ατόμων με ΔΑΦ. 

 
 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Μαυροπούλη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01 
 
Στους σύγχρονους καιρούς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από τα πλέον 

στρεσογόνα επαγγέλματα. Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες 
ευθύνες και καταστάσεις και σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική 
ετερογένεια των σχολικών τάξεων. Το σύγχρονο σχολικό κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι εκπαιδευτικοί για να απομακρυνθούν από τη βίωση του 
παρόντος συνδρόμου, θα πρέπει να ενδυναμώσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητά, ώστε να 
αποκτήσουν ψυχική ευεξία. Ένας τρόπος ενδυνάμωσης είναι οι πρακτικές της Θετικής 
Ψυχολογίας, η οποία εστιάζει στη θετική διάσταση της ζωής και στα θετικά συναισθήματα. 
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αφορούν την επαγγελματική 
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εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις, την ψυχική 
ανθεκτικότητά τους και κυρίως την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας. Στόχος της παρούσας 
έρευνας είναι η μελέτη του υπάρχοντος επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις δημοτικών σχολείων. Στόχος, 
επίσης, της έρευνας είναι ο εντοπισμός πιθανής εφαρμογής των πρακτικών της Θετικής 
Ψυχολογίας από την πλευρά των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, προκειμένου να 
αποφύγουν την επαγγελματική εξουθένωσή τους. Ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της 
έρευνας είναι πως για τη μείωση ή την εξάλειψη της επαγγελματικής εξουθένωσης, θα 
πρέπει τα άτομα να ενδυναμώσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα ή να θέσουν γερές 
βάσεις, ώστε να την αποκτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Στην έρευνα μελετάται το επίπεδο 
επαγγελματικής εξουθένωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας 78 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις. Γίνεται χρήση της 
Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI) και 
του ερωτηματολογίου των Connor & Davidson για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. 
Επιπλέον, πραγματοποιούνται ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις σε έξι εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν στις συγκεκριμένες τάξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί 
βιώνουν μέτρια επαγγελματική εξουθένωση και μέτρια προς υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα. 
Ακόμη, εφαρμόζουν είτε σε μικρό είτε σε ικανοποιητικό βαθμό τις πρακτικές της Θετικής 
Ψυχολογίας. 

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Αθανασάκης Ιωάννης, Δάσκαλος  

 
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, συνιστούν ομάδες ανθρώπων, 

εργαζόμενες με στόχο την παροχή εκπαίδευσης, υπό ορισμένες καθιερωμένες σχέσεις. Ο 
Σύλλογος Διδασκόντων αναγνωρίζεται ως όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, 
ενεργώντας με σκοπό την υλοποίηση των συλλογικών στόχων και του κοινού οράματος για 
το σχολείο, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων 
πραγματώνοντας τον διδακτικό και παιδαγωγικό του ρόλο. Μεριμνά για την εκπαιδευτική 
διαδικασία ενώ αποτελεί και ένα είδος υποσυστήματος, μέσα σε ένα σύνθετο κοινωνικό 
σύστημα και διακατέχεται από την αντίληψη της συμμετοχικής διοίκησης. Επίσης, ασχολείται 
με τη μέθοδο με την μορφή συστήματος, της συλλογής και αξιοποίησης των διδόμενων 
πληροφοριών, που κρίνονται κατάλληλες, πριν προβεί σε λήψη αποφάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσονται και η εφαρμογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης, αναστοχασμού και βελτίωσης 
των αδυναμιών του, η ηγεσία μέσα από ένα συνολικό μοντέλο διοίκησης, όπου ενθαρρύνεται 
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η συμμετοχή όλων, κατανέμονται ρόλοι, αλλά διευρύνεται η συνευθύνη στη λήψη 
αποφάσεων. Η συμπεριφορά του Συλλόγου Διδασκόντων, ως προς τις αποφάσεις που 
λαμβάνει στα πλαίσια της δυναμικής της σχολικής μονάδας, επηρεάζεται από πλείστους 
παράγοντες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία, 
αλλά και μέσα στο σχολικό περιβάλλον, επηρεάζουν και τον σύλλογο διδασκόντων, ως 
υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικού συλλόγου. 

 Σκοπό της παρούσης, αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά  με το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και η αξιοποίησή του στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας. 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, στο οποίο συμμετείχαν 211 
εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ν. 
Σερρών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μεριμνά για την εκπαιδευτική 
διαδικασία ενώ αποτελεί και ένα είδος υποσυστήματος μέσα σε ένα σύνθετο κοινωνικό 
σύστημα και διακατέχεται από την αντίληψη της συμμετοχικής διοίκησης. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

 
Βρετουδάκη Ελένη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αγγέλη Αθηνά, M.ed. Νηπιαγωγός  
Αλεξίου Παναγιώτα, M.ed. Νηπιαγωγός 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση ενός προγράμματος 

παρέμβασης, δύο φάσεων, στην ενίσχυση της κατανόησης του δομικού πλαισίου των 
ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης τα παιδιά 
κλήθηκαν να παραγάγουν δικές τους, πρωτότυπες ιστορίες ακολουθώντας το παραδοσιακό 
μοτίβο της Γραμματικής των ιστοριών ενώ στη δεύτερη φάση, τα παιδιά στηριζόμενα στην 
προγενέστερη γνώση τους σχετικά με το δομικό πλαίσιο των ιστοριών, εκπαιδεύτηκαν στην 
παραγωγή ψηφιακών ιστοριών αξιοποιώντας το web2 εργαλείο, story jumper. Το δείγμα 
αποτελούνταν από 78 παιδιά, ηλικίας 4-6 ετών. Το πρόγραμμα παρέμβασης και στις δύο 
φάσεις συμπεριελάμβανε έναν συνδυασμό λεκτικών και οπτικών βοηθημάτων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα παρέμβασης βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα 
των παιδιών να κατανοούν τα δομικά στοιχεία των ιστοριών και να δημιουργούν 
οργανωμένες και κατανοητές ιστορίες. Ακολουθώντας τις προσδοκίες μας, οι νέες γνώσεις 
των παιδιών για τη δομή της ιστορίας μεταφέρθηκαν στις ψηφιακές τους δημιουργίες. Οι 
ψηφιακές ιστορίες είχαν συγκριτικά μικρότερο μήκος, αλλά περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό 
δομικών στοιχείων. Με την πάροδο του χρόνου, ένα μικρό αλλά πολλά υποσχόμενο ποσοστό 
πρόσθετων ποιοτικών στοιχείων εμφανίστηκε στις ψηφιακές δημιουργίες των παιδιών. 
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Δυστυχώς, μετά από ένα μήνα εξάσκησης στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών το σχολείο 
έκλεισε λόγω της πανδημίας του Covid-19. Αυτό εμπόδισε την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. Παρά ταύτα, η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος βοήθησε στην 
ανάδυση ουσιαστικών προβληματισμών σχετικών με τη διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης 
στρατηγικής η οποία θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τη γόνιμη μεταφορά γνώσεων και 
δεξιοτήτων από το παραδοσιακό στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από διαδικασίες που έχουν 
νόημα και αξία για τα ίδια τα παιδιά. 

 
 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
Καραγκιόζης Ιωάννης, Δάσκαλος 

 
Με την αξιολόγηση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ασχολείται η παρούσα εργασία 

εστιάζοντας, κυρίως, στο πώς αντιλήφθηκαν την όλη διαδικασία οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, 
που αξιολογήθηκαν, αλλά και τις θέσεις που έχουν τόσο για την αυτή καθ’ αυτή  αξιολόγηση, 
όσο και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η διαδικασία. Οι απόψεις των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην διαδικασία της αξιολόγησης, είναι ποικίλες και 
διαφορετικές. Οι πλέον απαισιόδοξοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο εξής υπάρχει ο 
κίνδυνος οι εκπαιδευτικοί να αναλώνουν τον χρόνο τους στην συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και όχι στο κατ’ ουσίαν έργο τους, ενώ η πλειοψηφία θεωρεί 
ότι η όλη διαδικασία ήταν θετική. Σε δική μας μελέτη (2016), που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 
έρευνας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του 
Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) επιχειρήθηκε η ερμηνεία των απόψεων των 
αξιολογούμενων εκπαιδευτικών δια της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και προσδοκάται 
ότι τα συμπεράσματα της μελέτης μας μπορούν να  συμβάλλουν εποικοδομητικά  στον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της αξιολόγησης στην επόμενη φάση. Βασιζόμενοι στα 
συμπεράσματα της μελέτης εδράζεται η άποψη μας, ότι οι παιδαγωγοί είναι σε θέση να 
ενστερνιστούν την εφαρμογή της αξιολόγησης, εφόσον αυτή θα έχει στόχο να συμβάλλει 
στην επιμόρφωσή τους και να τους απενοχοποιήσει από τα λάθη που εντοπίζονται στην 
εκπαίδευση, λάθη που αποδίδονται κυρίως στις επιλογές που έγιναν από τις πολιτικές 
ηγεσίες. Στη διάθεση πλέον της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι να διαμορφώσει ένα 
καλύτερο κλίμα, αναφορικά με την αξιολόγηση. Αυτό μπορεί να γίνει αν παρουσιάσει με 
απόλυτη σαφήνεια τους σκοπούς και τους στόχους που προσδοκά, δια μέσου της 
αξιολόγησης, και διοργανώσει σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους αξιολογητές, ενώ θα διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση θα έχει 
δημοκρατικό και αξιοκρατικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό. 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στρέφεται στο ρόλο της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στην απόδοση των ανθρώπων στον χώρο της εργασίας και της 
εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας  εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στις πρακτικές που επιλέγουν για τη 
διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας στην τάξη τους. Στη έρευνα συμμετείχαν  εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί, διαφορετικών ειδικοτήτων, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου. Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο spss. 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης 
επιδρούν στην επιλογή των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής 
ετερότητας και ειδικότερα  στην Καλλιέργεια και Προάσπιση Θετικού Σχολικού Κλίματος, στις 
Μεθόδους & Τεχνικές Αντιμετώπισης των Σχολικών Προβλημάτων και στην επιλογή των 
Σύγχρονων– Προηγμένων Μεθόδων & Τεχνικών Διδασκαλίας. 

 
 

ΤO ΦΥΛΟ, Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Σταθάτου Ανδρομάχη, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 
Σιόντη Δήμητρα, M.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής, Νηπιαγωγός  

Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια επίκτητη ικανότητα η οποία αναπτύσσεται και 

είναι πιθανόν να επηρεαστεί από παραμέτρους όπως το φύλο, την ηλικία, τις εμπειρίες των 
εργαζομένων. Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών αποτελεί μια σημαντική 
παράμετρο για το έργο τους. Υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης σχετίζονται με 
αυξημένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. Η 
παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην εκτίμηση του επιπέδου της συναισθηματικής 
νοημοσύνης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη 
του 2020 σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε νηπιαγωγεία (Ιωαννίνων) και δημοτικά 
σχολεία (Άρτας) στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης 
νηπιαγωγών (n=102) και δασκάλων (n=131) εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο Trait 
Emotional Intelligence – Short Form (TEIQue – SF). Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές του 
επιπέδου καθώς και των επιμέρους διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης  των 
νηπιαγωγών και των δασκάλων της έρευνας. Επιπλέον ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι 
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μέρος αυτών των διαφορών αντανακλά την επίδραση του φύλου, της προϋπηρεσίας και του 
επιπέδου σπουδών. Συγκεκριμένα,  παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της ηλικίας των 
συμμετεχόντων και του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης τους, καθώς και 
διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση το φύλο, τις 
σπουδές και την προϋπηρεσία των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
αναδεικνύουν την ανάγκη για δημιουργία δράσεων και μέτρων στήριξης των εκπαιδευτικών 
που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης με στόχο την 
ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, της 
ικανότητας να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους καθώς και να αντιλαμβάνονται τα 
συναισθημάτων των άλλων ώστε να αντιμετωπίζουν με το βέλτιστο τρόπο, προβλήματα στο 
εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες για την εργασιακή 
τους ικανοποίηση και τα επιτεύγματα τους. 

 
 

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 
Νικολοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πολιτική/θεσμική εθνογραφία των δημόσιων σχολείων 

γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα, δηλαδή των σχολείων εκείνων που επιλέγονται από γονείς 
και που είναι διαφορετικά από εκείνα τα δημόσια που θα αναμενόταν να φοιτήσουν τα τέκνα 
με βάση τον τόπο κατοικίας τους: «Πρότυπα», «Πειραματικά», «Μουσικά», «Καλλιτεχνικά», 
«Εκκλησιαστικά». Λέγοντας «πολιτική/θεσμική εθνογραφία» εννοούμε ένα σύνολο 
ερευνητικών μεθοδολογιών, με τα οποία προσεγγίζεται πολύπλευρα αυτή η λανθάνουσα, 
απροσδιόριστη και ευμετάβλητη «κουλτούρα» που αφορά τα εν λόγω σχολεία, η οποία 
κατασκευάζεται μέσω δημόσιου και ιδιωτικού λόγου, συμπεριφορών, προσδοκιών και 
κοινών εμπειριών. Οδηγός για την περιγραφή αυτής της κουλτούρας αποτελεί το νοητικό 
σχήμα του Αμερικανού κοινωνιολόγου James Coleman, το οποίο συνδέει το μακροεπίπεδο, 
δηλαδή τα κανονιστικά κείμενα και τον δημόσιο λόγο, με το μικροεπίπεδο, δηλαδή με τις 
οικογενειακές στρατηγικές. Η ανάλυση των δημοσιευμένων κειμένων για τα Πρότυπα και 
Πειραματικά κατέδειξε την έννοια της «αριστείας» ως κεντρική και αμφιλεγόμενη και τόσο η 
ύπαρξη των συγκεκριμένων σχολείων όσο και οι εισαγωγικές εξετάσεις τέθηκαν υπό 
αμφισβήτηση, στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση της δημόσιας 
διαβούλευσης. Εξάλλου, για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά, ενώ δεν υφίσταται πόλωση ως 
προς την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, στην πράξη δεν παρέχεται πάντα ουσιαστική 
κεντρική στήριξη. Η ανάλυση του ιδιωτικού λόγου (φαινομενογραφικές συνεντεύξεις) έδειξε 
ότι οι γονείς επιλέγουν συνειδητά τα συγκεκριμένα σχολεία, παρόλο που αναγνωρίζουν τα 
προβλήματα τους, υιοθετώντας ένα habitus αισιοδοξίας. Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε 
ότι στο κατά τα λοιπά αυστηρά κεντρικό και συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

247 
 

υπάρχουν μικρά περιθώρια επιλογής και απόκλισης από το Ενιαίο Σχολείο, όπου επιτρέπεται 
κατ΄ απαίτηση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων η ύπαρξη ενός συνόλου «διαφορετικών» 
σχολείων με πολυποίκιλα «άλλοθι»: τον «πειραματισμό», την «αριστεία», το «ταλέντο», την 
«θρησκεία». Στη βάση τους, όμως, απηχούν την ανάγκη των γονέων για ένα καλό δημόσιο  
σχολείο, όπου θα νιώθουν ασφάλεια για την κοινωνική άνοδο των παιδιών τους. 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 

Κωμοδρόμου Λυδία, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου  

 
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης (ΔΔΜ) στην εκπαίδευση 

συνδέεται με σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης, όπως είναι η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, o 
κονστρουκτιβισμός και οι επαγωγικές διαδικασίες μάθησης. Η επιτυχής υλοποίηση της 
διαφοροποίησης, όπως πολλοί ερευνητές αναφέρουν, βασίζεται, κυρίως, στις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για το τι είναι η μάθηση και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Έρευνες έδειξαν 
ότι η επιτυχής εισαγωγή της εν λόγω καινοτομίας και η συνέχισή της κρίνονται από το βαθμό 
οικειοποίησης και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με αυτήν, ώστε να νιώσουν ότι η αλλαγή 
και το αποτέλεσμά της τους αφορά άμεσα και αξίζει γι’ αυτό να εργαστούν συλλογικά για την 
καθιέρωση και εξέλιξή της. Πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ανακλαστικές πρακτικές 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των εκπαιδευτικών. Το άρθρο αυτό, 
μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ανάδειξη μέρους της σχετικής με το θέμα που ερευνάται 
βιβλιογραφίας, που εξετάστηκε στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας «Η Διαφοροποίηση 
στη  Διδασκαλία – Μάθηση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν», που διεξήχθη στην 
Κύπρο κατά τη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2017-Ιουνίου 2020. Παρατηρήθηκαν 20 
εκπαιδευτικοί (10 επιμορφωθέντες και 10 μη επιμορφωθέντες σε θέματα ΔΔΜ), κατά τη 
διδακτική τους πράξη. Έλαβαν μέρος σε σχετικές συνεντεύξεις. Παράλληλα, μαζί με άλλους 
399 εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι επιμορφωθέντες 
αξιολόγησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν παρακολουθήσει, σε μια κλίμακα 
Likert 1-5. Επιμορφωθέντες και μη επιμορφωθέντες επισήμαναν τα κίνητρα και τα 
αντικίνητρα για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και τις βασικές επιμορφωτικές 
τους ανάγκες. Αποτελέσματα ποικίλων ερευνών, καθώς και της εν λόγω διδακτορικής 
έρευνας, επισημαίνουν το ρόλο της επιμόρφωσης και της αξιολόγησής της στην προσπάθεια 
για μεταρρύθμιση και για εφαρμογή της ΔΔΜ. Αυτό, διαχεόμενο ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, θα συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόοδο των μαθητών/τριών και 
στην επίλυση πολλών σχολικών προβλημάτων. 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Μαργέτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Χατζάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02  

 
Στα πλαίσια της συνεργασίας του 21ου ΓΕΛ Αθήνας με το Ίδρυμα Μαριάννας Βαρδή 

Βαρδινογιάννη και τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους δόθηκε 
ερωτηματολόγιο το οποίο αντλήθηκε από την εργασία της κας Βασιλάκη Χρυσάνθης: 
"Στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών για τα άτομα με αναπηρία". Διανεμήθηκε στα παιδιά 
της Α Λυκείου και ελήφθησαν 31 απαντήσεις (65% κορίτσια και 35% αγόρια). 
Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο και ως προς το αν έχουν συνεργασθεί με 
άτομα με αναπηρία (25% των ερωτωμένων). Διερευνήθηκαν οι πηγές πληροφόρησης, οι 
συνήθειες, η εμπιστοσύνη στην ενημέρωση και στους θεσμούς. Οι ερωτώμενοι  δεν 
τοποθετήθηκαν αρνητικά σε σχέση με την αναπηρία. Όσο πιο αρνητική είναι η αντίληψη των 
ατόμων για την αναπηρία τόσο πιο έντονο είναι το πιστεύω ότι τα άτομα αυτά δεν μπορούν 
να συμμετέχουν με ισότιμο τρόπο στην αγορά εργασίας, ούτε μπορούν να έχουν φίλους. 
Αντίθετα, όσο πιο θετική είναι η αντίληψη τόσο πιο έντονο είναι το συναίσθημα της χαράς 
όταν πρόκειται να συναντηθούν μαζί τους. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν  πως όταν βλέπουν 
αυτά τα άτομα αισθάνονται πολλή τρυφερότητα, αρκετή συμπάθεια, λίγη στενοχώρια και όχι 
ιδιαίτερο άγχος. Όταν πρόκειται να τα συναντήσουν αισθάνονται πολλή συμπάθεια, 
θαυμασμό και χαρά και όχι ιδιαίτερη θλίψη, δυσφορία και θυμό. Τα αγόρια πιστεύουν ότι η 
αναπηρία είναι πρόβλημα, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να έχουν φίλους, ούτε μπορούν να 
ανταποκριθούν στις δυνατότητες που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε και να έχουν 
ερωτικούς συντρόφους.  Τα κορίτσια θεωρούν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ισχυρή 
θέληση και είναι ευαίσθητα. Το δείγμα δηλώνει ανενημέρωτο για θέματα σχετικά με την 
αναπηρία και η ενημέρωσή του προέρχεται από το σπίτι και το σχολείο. Δηλώθηκε μικρή 
εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης, στους υπολοίπους θεσμούς και μόνο στη δικαιοσύνη 
μεγάλη εμπιστοσύνη.  

  
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ-70 / Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 

Ψύρη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ-70/Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας  
Κουτσουράη Καλλιόπη - Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση , περιγραφή και 

ερμηνεία των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςτου βορείου 
συγκροτήματος του νομού Δωδεκανήσου, αναφορικά με το περιεχόμενο της  ηγετικής 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

249 
 

συμπεριφοράς των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων. Αναλυτικότερα, μελετάται ο 
βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών με τους ηγετικούς ρόλους σε δύο επίπεδα: στο 
επίπεδο «σπουδαιότητας», δηλαδή αυτό που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί και σε επίπεδο 
«εφαρμογής», δηλαδή αυτό που ισχύει στην πράξη.Αρχικά γίνεται ένας εννοιολογικός 
προσδιορισμός των εννοιώντης διοίκησης  και της ηγεσίαςκαι στη συνέχεια παρουσιάζεται η 
μεθοδολογία της έρευνας. Για την επιλογή του δείγματος η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε 
στη δειγματοληψία κατά συστάδες και ως εργαλείο συλλογής δεδομένωνχρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο ατομικής συμπλήρωσης, το οποίο στάλθηκε στις επιλεγείσες σχολικές 
μονάδες (από διαθέσιμο στις ερευνήτριες δειγματοληπτικό πλαίσιο) μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με τα 
ερωτηματολόγιαεισήχθησαν στο λογισμικό του SPSS (v.26) με τη βοήθεια του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική ανάλυση. Από την στατιστική 
ανάλυση προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του βαθμού «σπουδαιότητας» 
που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναφορικά με τις ηγετικές συμπεριφορές και 
του βαθμού που βιώνουν στην πράξη αυτές τις ηγετικές συμπεριφορές από τους/τις 
διευθυντές/τριες τριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Βορείου 
συγκροτήματος του νομού Δωδεκανήσου. 

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ QR-CCC. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
 

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Δρακοπούλου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60  

Αργυριάδη Αγάθη, Λέκτορας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick 
 
Η βιβλιογραφία αναφέρεται συστηματικά μεταξύ άλλων στη σημασία της πρώτης τυπικής 

εκπαίδευσης ως προς την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εστιάζει στο γεγονός ότι το 
δημοκρατικό νηπιαγωγείο μπορεί να καλλιεργήσει ενταξιακή κουλτούρα στους/στις 
μαθητές/τριες, μείωση των στερεότυπων αντιλήψεων, κριτική προσέγγιση σε διακρίσεις και 
φαινόμενα βίας και φανατισμού. Δεδομένου όμως ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν 
σχετικές εξειδικευμένες προπτυχιακές σπουδές, αναδεικνύεται το ζήτημα της δικής τους 
πολιτισμικής ικανότητας ώστε να μπορούν να διδάξουν το αντικείμενο και να καλλιεργήσουν 
στάσεις και αξίες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση δεξιοτήτων πολιτισμικής 
επάρκειας σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας με σκοπό την εξάλειψη των κοινωνικών 
ανισοτήτων και η ανάπτυξη πλάνου παρέμβασης. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μελέτη με 
την μετάφραση και στάθμιση κλίμακας μέτρησης πολιτισμικής επάρκειας για την οποία 
ελήφθη έγκριση και στην συνέχεια εφαρμογή της σε νηπιαγωγούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 
532 εκπαιδευτικοί, 330 γυναίκες και 202 άνδρες. Από αυτούς 27 κατείχαν επιμόρφωση ή 



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

250 
 

μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Για την στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS v.28. Από την μελέτη προέκυψε ότι το επίπεδο 
γνώσεων των εκπαιδευτικών σε πολιτισμικά θέματα είναι υψηλό, η πολιτισμική τους 
επίγνωση καλή ενώ οι πολιτισμικές τους ικανότητες, περιορισμένες. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας οδήγησαν σε δεδομένα χρήσιμα για τον σχεδιασμό παρέμβασης η οποία βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Συμπερασματικά, η μέτρηση της πολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτικών 
προσχολικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο όσο αφορά τη θεωρία αλλά 
αναδεικνύονται αδυναμίες στο επίπεδο της απόκτησης ικανοτήτων, στάσεων και 
συμπεριφορών. 

 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Παπαδοπούλου Ελένη, ΣΕΕ ΠΕ06 

 
Ο μεγάλος αριθμός  των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα ελληνικά σχολεία 

δημιούργησε την ανάγκη για την  αλλαγή του σχολείου και την υιοθέτηση στρατηγικών 
διαπολιτισμικής μάθησης. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 
διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να στηρίξουν τους μαθητές τους. Η παρούσα 
εργασία έχει ως στόχο  τη διερεύνηση της επάρκειας της επιμόρφωσης των  εκπαιδευτικών 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και  την επίδραση της  στην υιοθέτηση των κατάλληλων 
πρακτικών για τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
μέσω ερωτηματολογίου και  συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Δωδεκανήσου. Η στατιστική 
επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο spss. Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
συμβάλλει θετικά  στην υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείριση της 
εθνοπολιτισμικής ετερότητας, αναδεικνύοντας  με αυτόν τον τρόπο τη χρησιμότητα της 
επιμόρφωσης σε αυτόν τον τομέα. 

 
 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Παρδαλού Αργυρώ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70- ψυχολόγος - διευθύντρια δημοτικού σχολείου 

αγίας μαρίνας χανίων 
 
Ο ρόλος ενός Διευθυντή είναι πολύπλοκος και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία 

και αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας η οποία είναι ένας ενεργητικός και 
κοινωνικός οργανισμός. Με την παρούσα ποιοτική μελέτη έγινε προσπάθεια να 
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διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Διευθυντών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης που 
υπηρετούν στον Δήμο Χανίων. Η συλλογή του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στην ημί-
δομημένη συνέντευξη, από 8 συμμετέχοντες. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν  
σχετικά με το είδος της εκπαίδευσης των διευθυντών και η επιμόρφωση που έχουν δεχθεί 
έως σήμερα και οι ανάγκες επιμόρφωσής τους σε θέματα διοίκησης του σχολείου. 
Παράλληλα, ζητήθηκε να προτείνουν το περιεχόμενο, τον φορέα και τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης. Τέλος, αναφέρθηκαν τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη 
διάρκειά της αλλά και οι γνώσεις και δεξιότητες που προσδοκούν να αποκτήσουν. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν συστηματικά σύμφωνα με τις αρχές της 
Θεματικής  Ανάλυσης, χρησιμοποιώντας το σύστημα αξόνων οι οποίοι ήταν: Οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε σχέση με την επιμόρφωση. Το είδος της επιμόρφωσης. Τα εμπόδια που 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν και οι προσδοκίες από την επιμόρφωση για την 
αναμενόμενη αλλαγή.  

Μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας οι σπουδαιότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 
διευθυντών είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η γραφειοκρατική 
διεκπεραίωση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, το είδος και 
το περιεχόμενό της. Ωστόσο, είναι επιβεβλημένη για τους διευθυντές και σε περαιτέρω 
λειτουργίες της διοίκησης όπως είναι η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, η οργάνωση, 
ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τέλος, η 
αξιολόγηση. Επιπλέον, ο τομέας της επιμόρφωσης στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα σχολιάζεται και χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητικός έως ανεπαρκής για 
τους ίδιους και προτείνουν η επιμόρφωση να γίνεται από την αρχή και  κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. Έτσι, σε μία διαδικασία δια βίου μάθησης, θα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες 
και θα μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο τους. 

 
 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Καραγεώργη Νίκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 
Η εισήγησή μας αφορά στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική αγωγή, 
κάτω από την επίδραση του τρόπου με τον οποίο ασκεί την ηγεσία του ο διευθυντής του 
σχολείου. Στη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 123 εκπαιδευτικοί από 
τους νομούς της Αττικής και της Κορινθίας και ακολουθήσαμε ποσοτική μεθοδολογία με τη 
χρήση ερωτηματολογίου. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό επίπεδο εξουθένωσης και 
ότι σιωπούν κυρίως για κοινωνικούς λόγους. Η 2x2 (ANOVA) ανάλυση διακύμανσης για τις 
διαφορές ανάμεσα στις ομάδες για την επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή 
σιωπή δεν άγγιξαν το επίπεδο της  στατιστικής σημαντικότητας. Αναφορικά με τον τρόπο που 
ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία, υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας φάνηκε ότι θεωρούν τον διευθυντή τους, περισσότερο αποτελεσματικό, από 
όσο τον θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και οι εκπαιδευτικοί της γενικής 
αγωγής. Η διάσταση «δεξιότητες επικοινωνίας» φάνηκε ότι θεωρείται η σημαντικότερη για 
την αποτελεσματικότητα του διευθυντή, σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών.  Οι 
συσχετίσεις ανάμεσα  στις διαστάσεις όλων των παραμέτρων που εξετάστηκαν έδειξαν: 
στατιστικώς σημαντικά χαμηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις διαστάσεις της επαγγελματικής 
εξουθένωσης με τα είδη της οργανωσιακής σιωπής, χαμηλές συσχετίσεις για την διάσταση 
«συμμέτοχη στη διοίκηση» του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία με όλες τις 
διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και με την παθητική σιωπή, ενώ  μέτρια 
συσχέτιση βρέθηκε με την συγκαταβατική σιωπή. 

Η βαθύτερη κατανόηση τους φαινομένου θα δώσει απαντήσεις για την καλύτερη 
απόδοση της διαχείρισης του προβλήματος από την ηγεσία, ώστε να δοθούν τα απαραίτητα 
κίνητρα να εκφραστούν οι εκπαιδευτικοί ανοιχτά για τα προβλήματα των σχολικών 
οργανισμών που υπηρετούν. 

 
 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΟΙ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Δ/ΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ – Α 
 

Βιδάκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Στην παρούσα εισήγηση μελετάτε μέσω μελέτης περίπτωσης οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  του Νομού Πιερίας όσων αφορά το 
φαινόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον εννοιολογικό άξονα: Το 
σχολικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται το κοινωνικό φαινόμενο της συνεργασίας.  Η 
έρευνα διενεργήθηκε από αρχές Οκτωβρίου 2016 έως τα τέλη του Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο 
της διδακτορικής μου διατριβής. Στην έρευνα επιλέχτηκαν 31 Δημοτικά σχολεία από τα 61 
Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας. Οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν σε 31 από τα 61 Δημοτικά Σχολεία της ΔΙΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας) . Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι 
απόψεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί αρχικά όσων αφορά το περιεχόμενο και τις μορφές 
συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, ώστε να εξεταστεί η πληθώρα των μορφών 
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της  συνεργασίας στα σχολεία και η περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στη πράξη, 
με αποτέλεσμα να διερευνώνται ερωτήματα όπως το πού, πώς, πόσο και σε ποια θέματα 
συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον τρόπο που μπορούν στο πλαίσιο  της 
συνεργασίας τους αλλά και των θέσεων τους να υποστηρίξουν αλλά και να παρακωλύσουν 
τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.    

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αξιολογούν αυτά τα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας, 
ενώ οι  συνθήκες και οι προϋποθέσεις που προωθούν ή και παρακωλύουν τη συνεργασία στο 
πλαίσιο των παραπάνω επιπέδων  παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

Έτσι η παρακάτω παρουσίαση των δεδομένων, όπως ήδη αναφέρθηκε , θα γίνει σε δύο 
πτυχές , αρχικά στους υποστηρικτικούς και εν συνεχεία  στους ανασταλτικούς παράγοντες. 

Οι υποστηρικτικοί και ανασταλτικοί παράγοντες που αφορούν τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών θα παρουσιαστούν ξεχωριστά σε επίπεδο: 

- των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων 
- του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
 
 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Τσικαλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 MSc 

 
Αυτή η έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται τη μάθηση τα παιδιά 

δημοτικού σχολείου σε μια δυτική χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, και πώς νιώθουν γι' αυτήν, 
διότι λίγοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να το κάνουν μέχρι τώρα και επειδή στις κοινωνίες 
του δυτικού πολιτισμού ο τρόπος ζωής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και αγχωτικός . Αυτή η 
έρευνα διεξήχθη με τη χρήση παιδικών ζωγραφιών και ανοιχτών αδόμητων συνεντεύξεων σε 
δείγμα οκτώ συμμετεχόντων, ηλικίας 7-10 ετών, που φοιτούσαν σε κρατικά σχολεία. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, τα παιδιά του δημοτικού, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό 
περιβάλλον και τη γνώση που αποκτούν από τα σχολικά μαθήματα ακολουθώντας τις 
οδηγίες των δασκάλων τους. Επιπλέον, σε αυτή τη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι για ορισμένα 
παιδιά, μάθηση σημαίνει τη γνώση που αποκτούν από τα βασικά μαθήματα που διδάσκονται 
στην τάξη, ενώ για άλλα μάθηση σημαίνει ότι η γνώση αποκτάται και από τα άλλα μαθήματα 
του σχολικού προγράμματος. Αυτές οι αντιλήψεις για τη μάθηση φαίνεται να οδηγούν 
κυρίως σε αρνητικά συναισθήματα για τη μάθηση, όπως κούραση και άγχος. Το γεγονός αυτό 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό και ως εκ τούτου η ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο ο δυτικός πολιτισμός αντιλαμβάνεται τη μάθηση, θεωρήθηκε επιτακτική. Κατά 
συνέπεια, αυτό που προτείνει αυτή η έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι, αλλά πιο συγκεκριμένα 
οι εκπαιδευτικοί στις δυτικές κοινωνίες θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που 
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αντιλαμβάνονται τη μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα πάψουν να αντιλαμβάνονται 
τη μάθηση ως τις απαιτητικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στο σχολείο 
στις οποίες πρέπει να ακολουθούν οδηγίες και να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη μάθηση 
ως ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους εντός ή 
εκτός σχολείου. 

 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Τζαβάρας Παναγιώτης, Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

 
Στις μέρες μας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μια εναλλακτική μορφή μάθησης που 

παρέχεται με την χρήση των νέων τεχνολογιών, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Έχει αντικαταστήσει αρκετές φορές και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα την διά ζώσης διδασκαλία διότι η πολιτεία, λόγω της υφιστάμενης 
πανδημίας Covid-19, επέβαλε την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της χώρας, καθιστώντας την μάλιστα ως μοναδική μορφή μάθησης. 

Tο θέμα του παροντος επιστημονικου αρθρου  «συγκριτική ανάλυση της εξ αποστάσεως 
και της διά ζώσης εκπαίδευσης» επιλέχθηκε διότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο και καθίσταται 
αναγκαίο να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν ώστε να ληφθούν μέτρα για 
βελτιώσεις και διορθώσεις κατά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης. Επιχειρείται λοιπόν 
μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση να αποσαφηνιστούν οι έννοιες που σχετίζονται με τις 
δύο μορφές μάθησης, να αναλυθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία του διαδικτύου, οι διδακτικές 
μέθοδοι καθώς και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα τους ώστε να γίνει εφικτή η 
σύγκριση μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα βασίστηκε στη χρήση 
ερωτηματολογίου σε δείγμα 104 εκπαιδευτικών. Η ερευνητική προσπάθεια έχει σκοπό την 
διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 
αναγκαιότητα, την χρησιμότητα, την αποδοτικότητα της τηλεκπαίδευσης και τη σύγκρισής 
της με την διά ζώσης εκπαίδευση. Βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η διά 
ζώσης εκπαίδευση είναι σαφώς αποδοτικότερη από την εξ αποστάσεως, ότι οι εκπαιδευτικοί 
δεν επιμορφώνονται επαρκώς από τους δημόσιους φορείς και ότι απαιτούνται ακόμα 
μεγαλύτερες προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας αλλά και των εκπαιδευτικών ώστε 
η ενσωμάτωση και η συμβολή της τηλεκπαίδευσης να υλοποιηθεί με επιτυχία. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΡΩΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Πεδιώτη Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός MEd MSc PhD(c) 
Παπαδακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου  
 
Η βιβλιογραφία αναφέρει ποικίλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του γονεϊκού ρόλου, με 

χρήση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Η παρέμβαση που υλοποιήθηκε αφορούσε 
γονείς μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τη Γ΄ έως και τη ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου της Περιφέρειας, 
το σχολικό έτος 2020-2021. Η στρατολόγηση των γονέων πραγματοποιήθηκε μέσω των 
υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος της παρέμβασης ήταν η βελτίωση του προτύπου 
διαπαιδαγώγησης και της ποιότητας ζωής της οικογένειας. Στη μελέτη υιοθετήθηκε ένας 
πειραματικός σχεδιασμός, με τη χρήση δύο ομάδων (παρέμβασης-ελέγχου). Η ομάδα 
παρέμβασης έλαβε παρέμβαση έξι βδομάδων, η οποία βασίστηκε στο πρόγραμμα “A Six 
Week Parenting Program For Child Compliance” (Cipani, 2005) και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα 
για πρώτη φορά, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων γονεϊκού ρόλου, υγιών διαπροσωπικών 
σχέσεων και τη βελτίωση της σχέσης των γονέων με τα παιδιά. Στην πρώτη φάση της 
παρέμβασης εφαρμόστηκε σύντομη εκπαίδευση (τεσσάρων συναντήσεων) στους γονείς, με 
εφτά τεχνικές ενίσχυσης της θετικής ανταπόκρισης των παιδιών τους. Στη δεύτερη φάση οι 
γονείς εφάρμοσαν τις τεχνικές της επιλογής τους στα παιδιά σε έξι βδομάδες. Η συνολική 
παρέμβαση (δύο φάσεις) αξιολογήθηκε μέσα από αυτο-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια, 
που εφαρμόστηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, τόσο στην ομάδα παρέμβασης, όσο και 
στην ομάδα ελέγχου. Τα ερωτηματολόγια εξέτασαν τη βελτίωση που επήλθε μετά την 
παρέμβαση: α) στα πρότυπα διαπαιδαγώγησης των συμμετεχόντων (Parenting Style) και β) 
στην ποιότητα ζωής της οικογένειας (The Family Quality of Life). Στη μελέτη συμμετείχαν 
συνολικά 82 γονείς, εκ των οποίων 41 στην ομάδα παρέμβασης, κατά βάση μητέρες, με 
δυσκολία οριοθέτησης της συμπεριφοράς των παιδιών και χαμηλό μορφωτικό και 
οικονομικό επίπεδο. Η παρέμβαση συνάντησε υψηλή αποδοχή (σε 39 γονείς), ενώ η ανάλυση 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ευρήματα αναμένεται να αναδείξουν νέες προσεγγίσεις στη 
βελτίωση του γονεϊκού ρόλου, με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των οικογενειών με παιδιά 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
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ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΕ 
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), M. Ed., Μ. Sc.,  Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 3ου 
Νηπιαγωγείου Βουτών, Ειδική Παιδαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός 

 
Οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στις μικρές σχολικές μονάδες όπως τα 

νηπιαγωγεία αποτελούν συχνό φαινόμενο σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

 Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης  είναι η αποσαφήνιση των  συχνότερων αιτιών των 
συγκρούσεων και η ανάδειξη των κυριότερων συνεπειών τους στους εκπαιδευτικούς και στις 
σχολικές μονάδες τόσο σύμφωνα με την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία όσο και σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήσαμε . 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της ημιδομημένης 
συνέντευξης σε δεκατέσσερις νηπιαγωγούς αστικών-ημιαστικών περιοχών του Ηρακλείου 
Κρήτης, το σχολικό έτος 2019-20. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκρούσεις είναι συχνό 
φαινόμενο, κυρίως με τις προϊσταμένες, σε προηγούμενα σχολεία που έχουν εργαστεί οι 
νηπιαγωγοί και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός ήταν ο λόγος αποχώρησής τους 
από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Ο ρόλος των προϊσταμένων παρουσιάζεται ως 
παρεμβατικός και το στυλ ηγεσίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυταρχικό.  

Πιθανές αιτίες των συγκρούσεων : η δυσκολία λήψης  αποφάσεων,  όταν δεν είναι εφικτή 
μια κοινά αποδεκτή λύση λόγω διαφορετικότητας στην κουλτούρα, σε στερεοτυπικές 
αντιλήψεις, σε κοινωνικο-μορφωτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε 
συναισθηματικές και προσωπικές ανάγκες (ατομικές διαφορές). 

 Επίσης η κακή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι λειτουργικές και οργανωτικές 
αδυναμίες,  οι συγκρουόμενοι στόχοι,  η απουσία ομαδικότητας και συνοχής, η μη 
αποτελεσματική σχολική ηγεσία, το αυταρχικό στυλ της προϊσταμένης και οι προσπάθειες 
ελέγχου ή αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών είναι μερικές από τις πιο σημαντικές 
αιτίες συγκρούσεων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους σύμφωνα με την βιβλιογραφία και την 
έρευνα μας. 

Οι συνέπειες των συγκρούσεων είναι αρνητικές και επηρεάζουν την ψυχολογία, τις 
συναδελφικές σχέσεις, την εργασιακή απόδοση, την προσωπική και οικογενειακή ζωή των 
νηπιαγωγών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις,  και την γενικότερη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια), M. Ed., Μ. Sc.,  Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Προϊσταμένη 3ου 

Νηπιαγωγείου Βουτών, Ειδική Παιδαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός 
 
Ένα εργασιακό περιβάλλον είναι παραγωγικό και αποδοτικό όταν διακατέχεται από 

πνεύμα υποστήριξης και κατανόησης. Όμως οι συγκρούσεις σ’ ένα εκπαιδευτικό οργανισμό 
αποτελούν αναμενόμενο φαινόμενο. Η διαχείριση συγκρούσεων αναφέρεται στις 
στρατηγικές που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
προβληματικές καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα σχολείο 

Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση σε μοντέλα, μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης 
των συγκρούσεων οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια πιθανών 
συγκρούσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε 
ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης σε δεκατέσσερις 
νηπιαγωγούς αστικών-ημιαστικών περιοχών του Ηρακλείου Κρήτης, το σχολικό έτος 2019-
20.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη συγκρούσεων είναι συχνό φαινόμενο και ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούσαν το λόγο αποχώρησής από το συγκεκριμένο 
νηπιαγωγείο. Ο ρόλος των προϊσταμένων παρουσιάζεται ως παρεμβατικός και το στυλ 
ηγεσίας  αυταρχικό. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 14 νηπιαγωγών, οι συνηθισμένες πρακτικές 
αντιμετώπισης– διαχείρισης των συγκρούσεων είναι στην πράξη με διαφορετική σειρά 
προτεραιότητας από αυτές της βιβλιογραφικής έρευνας. Συγκεκριμένα έρχονται κατά σειρά: 
α)Εθελοντική αποχώρηση-απομάκρυνση από συγκεκριμένο σχολείο,(71,5%), β) ενημέρωση 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου(Σ.Ε.Ε.) ή Προϊσταμένου  Διεύθυνσης,(57%), γ) αδιέξοδο-
μη επίλυση θεμάτων-διαιώνιση(50%), δ)  η προϊσταμένη επιβάλει την άποψή της(50%), ε) 
διάλογος-συζήτηση για επίλυση των προβλημάτων(43%), στ) αποφυγή συζήτησης – επίλυσης 
θεμάτων(36%), ζ) συμβιβασμός –μέση λύση, υποχώρηση μίας πλευράς (14,5 %), η) 
Συνέλευση  Σ.Δ. για διευθέτηση δυσκολιών(14,5%). 

Στις προτάσεις των ερωτώμενων, για κατάλληλους τρόπους διαχείρισης των 
συγκρούσεων, πρώτος έρχεται ο διάλογος και η συζήτηση των διαφωνιών(71,5%),δεύτερη η 
συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (57%) ενώ η διαμεσολάβηση-διαιτησία των 
Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου θεωρείται, από την 
πλειοψηφία των ερωτώμενων, ως τελική λύση, αν δεν έχουν βρεθεί άλλοι τρόποι διαχείρισης 
και αντιμετώπισης των συγκρούσεων. 

Συμπερασματικά η διαχείριση των συγκρούσεων σε διαπροσωπικό, ομαδικό ή μεταξύ 
ομάδων επίπεδο πρέπει να διαπνέεται από πνεύμα ηθικής και να ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες όλων ώστε να μειώνονται οι αρνητικές  συνέπειές τους. 
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ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Εντός των νέων πολυπολιτισμικών και παγκοσμιοποιημένων συνθηκών, οι οποίες 

διαπερνούν σε πολλαπλά επίπεδα την κοινωνική ζωή αλλά και τον χώρο της εκπαίδευσης, 
κάθε ερευνητική απόπειρα χαρτογράφησης των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα, την 
ιδεολογία, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών, 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για την κατανόηση του νοητικού τους ορίζοντα όσο και για 
την προοπτική επιτυχούς ή μη, εφαρμογής μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο σχολείο που 
αποσκοπούν στην αναμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων, στον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων μαθησιακών πρακτικών, καθώς επίσης και στην καθιέρωση μιας 
συμπεριληπτικής παιδαγωγικής απέναντι σε κάθε είδους ετερότητα.  Οι εκπαιδευτικοί, εκτός 
από διαμεσολαβητές της γνώσης, αποτελούν φορείς ιδεών και παραδοσιακούς 
εντολοδόχους της κυρίαρχης ιδεολογίας, γεγονός που καθιστά σημαίνοντα τον ρόλο τους 
στις διαδικασίες διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης των 
μαθητών/-τριών. Η ταραχώδης περίοδος της δεκαετούς οικονομικής κρίσης στον ελληνικό 
χώρο, οι αθρόες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και η προωθούμενη πραγμάτωση 
της αποκαλούμενης ευρωπαϊκής σύγκλισης μέσα από ένα σύνολο πολιτικών αποφάσεων, 
ενίσχυσαν περαιτέρω τον εθνοκεντρισμό, τον λαϊκισμό και την ξενοφοβία, φέρνοντας στο 
προσκήνιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής ακραίες ιδεολογίες και συντηρητικές στάσεις, 
ως «αντίδοτο» στη νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής έρευνας που έθετε ως βασικό σκοπό την ανάδειξη των 
μηχανισμών διαμόρφωσης της ιστορικής κουλτούρας και ιστορικής συνείδησης των 
φοιτητών/-τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην Ελλάδα, εξετάστηκαν μεταξύ άλλων 
μέσω δομημένου ερωτηματολογίου οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για το έθνος, την 
εθνική ταυτότητα και την ετερότητα, καθώς επίσης και ο ιδεολογικός τους προσανατολισμός. 
Για την υλοποίηση της έρευνας θεωρήθηκαν ως πιο κατάλληλες μέθοδοι ανάλυσης και 
παρουσίασης των ευρημάτων αυτές της Περιγραφικής Στατιστικής και της Πολυδιάστατης 
Στατιστικής Ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως στην ταυτότητα της 
πλειονότητας του δείγματος εντοπίζεται ένας διάχυτος συντηρητισμός, ο οποίος δομείται με 
βασικό συστατικό τις εθνικιστικές θέσεις. 
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ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΦ 

 
Τζαγκαράκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η ΔΑΦ χαρακτηρίζεταιγια τον σύνθετο και γοητευτικό της χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα 

ευρύ πεδίο μελέτης όσον αφορά τις αιτίες που προκαλείται, τον προσδιορισμό και την 
παρεμβατική μέθοδο. Για την επίλυση του αινίγματος της ΔΑΦ πέραν των γνωστών 
παρεμβάσεων αναπτύχθηκαν και εναλλακτικές μέθοδοι παρέμβασης, εκ των οποίων οι 
περισσότερες ακόμα διερευνώνται. Τέτοια μέθοδος θεωρείται η Θεραπευτική Ιππασία, που 
τοποθετείται στην ευρύτερη ομάδα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα.  

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην εννοιολογική επεξήγηση των δύο κύριων 
κεντρικών εννοιών, δηλαδή της ΔΑΦ και της ΘΙ και στην ερμηνεία των ιδεών γονέων παιδιών 
που βρίσκονται στο φάσμα και συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΘΙ, εμπιστευόμενοι τις 
ευεργετικές επιδράσεις και τα οφέλη που η ίδια δύναται να χαρίσει. Η μεθοδολογία που 
επιλέχθηκε είναι η ποιοτική έρευνα, με εργαλείο άντλησης πληροφοριών την ημι- δομημένη 
συνέντευξη. Η ΘΙ θεωρείται ένα νέο πεδίο μελέτης, του οποίο το θεωρητικό πλαίσιο είναι 
υπό διαμόρφωση και μελέτη. Αναμφίβολα, μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει τη διαφορά 
του σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα παρέμβασης, των οποίων τα όρια 
χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα και δύναται να κριθούν κάπως σύνθετα για την 
οικογένεια. Η ΘΙ με τον παιγνιώδη χαρακτήρα της προσφέρει οφέλη στο άτομο μοιάζοντας 
περισσότερο με παιχνίδι. Οι ευεργετικές επιδράσεις συσχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον 
κοινωνικό και τον ψυχολογικό τομέα, ωστόσο ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένες σε σχέση 
με τα δεδομένα που γίνονται εμφανή στη βιβλιογραφία. Σημαντικός παράγοντας για την 
δυσκολία ακριβούς κατανόησης των ωφελειών που προκύπτουν από τα σεμινάρια ΘΙ είναι 
ότι τα ίδια δεν δύνανται να εξεταστούν ανεξάρτητα από τη συμβολή άλλων παρεμβάσεων με 
τις οποίες ασχολείται το παιδί. Παρά την πληθώρα περιορισμών που παρουσιάστηκαν, με 
την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ΘΙ 
ωφελεί σημαντικά διαφόρους τομείς του παιδιού με ΔΑΦ, έχει ωστόσο περισσότερο 
συμπληρωματικό χαρακτήρα σε άλλες θεραπείες όπως η λογοθεραπεία. 

 
 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ STEAM ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα, ΠΕ87.09, ΠΕ70 

 
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να είσαι δημιουργικός ή καλύτερα το να έχεις 

δημιουργική σκέψη είναι κάτι έμφυτο που ξεκινά από την παιδική ηλικία και σιγά-σιγά 
εξελίσσεται ή όχι. Σύμφωνα με τον Guilford (1950) και τις μετέπειτα μελέτες δεν πρόκειται 
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για κάτι έμφυτο αλλά για κάτι το οποίο  με  τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να εξασκηθεί. 
  Ο κατάλληλος χώρος ώστε το άτομο να μπορέσει να εξασκήσει τη δημιουργική του 

σκέψη είναι το σχολείο και ιδιαίτερα όσο πιο μικρό το παιδί τόσο το καλύτερο,  από τις τάξεις 
δηλαδή του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, όπου ακόμα ο 
νους του παιδιού πλάθεται και είναι ικανό να σκέφτεται δημιουργικά δηλαδή να 
χρησιμοποιεί πρωτότυπες ιδέες με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.  Η παρούσα 
εργασία πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα και πιο συγκεκριμένα, αφορά μια μελέτη 
περίπτωσης μέσα στην οποία εξετάζουμε την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσα από 
STEAM δραστηριότητες  σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.  Ακολούθως, μέσα από τις 
STEAM δραστηριότητες, η επιστήμη και η τεχνολογία επαναπροσδιορίζονται σε συνάρτηση 
με τον πραγματικό κόσμο, προσπαθώντας με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, την επίλυση 
των καθημερινών προβλημάτων. Τα παιδιά που αφορά η συγκεκριμένη μελέτη είναι ηλικίας 
8 ετών και παρακολουθούσαν μαθήματα STEAM εκτός σχολικού χώρου.  Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η συμμετοχική παρατήρηση, καταγραφή ιδεών, συνέντευξη και 
κάποια τεστ ψυχομετρικών δοκιμασιών. Στόχος της είναι να αναδείξει πως μέσα από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς και από τη μεθοδολογία αυτών,  τα παιδιά 
αναπτύσσουν την δημιουργική τους σκέψη με απώτερο σκοπό την επίλυση ενός 
προβλήματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 

Λάππα Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 
Διαχρονικό αντικείμενο έρευνας αποτελεί η διαδικασία της δόμησης της ταυτότητας του 

φύλου. Το νηπιαγωγείο, κατέχει πρωταγωνιστική θέση ως προς αυτό. Οι εμπειρίες των 
νηπίων σε έναν διευρυμένο χώρο κοινωνικής συναναστροφής, όπως είναι το νηπιαγωγείο, 
χτίζουν τα θεμέλια για τη διάπλαση της προσωπικότητας και ειδικότερα για την οικοδόμηση 
της έμφυλης ταυτότητάς τους. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τον ρόλο των νηπιαγωγών ως 
φορέα ιδεολογιών και μεταλαμπαδευτή πεποιθήσεων, μέσα από το πρίσμα της αποτύπωσης 
των προσωπικών τους βιωμάτων στην εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών 
ως προς το φύλο. Σε αυτή την κατεύθυνση, μέσω της ποιοτικής έρευνας, διεξήχθησαν 
ημιδομημένες συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς του νομού Αρκαδίας. Η επεξεργασία των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Σημαντικό μέρος του 
δείγματος αναπαράγει στην εκπαίδευση παγιωμένες αντιλήψεις για τον ορισμό της έννοιας 
του φύλου και ακολουθεί πρακτικές διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης. Η εισήγηση 
συνιστά μία πρόκληση για προβληματισμό σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει το άτομο να 
απαλλαχθεί από τους στερεοτυπισμούς ώστε η ιδεολογία του να αποτελεί 
συνειδητοποιημένη επιλογή και όχι αποτέλεσμα επιτέλεσης. 

 
 

ΈΜΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Η 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 
Η παρούσα παρουσίαση έχει ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα της έμφυλης 

προσέγγισης στην εκπαίδευση. Ως επιμέρους στόχος τέθηκε η ανάδειξη δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην αποφυγή του έμφυλου διαχωρισμού στα παιχνίδια.  Επιπρόσθετα, ως στόχος 
τέθηκε και η ανάδειξη και η κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από το παιχνίδι σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση, με σκοπό τη 
μελέτη των υπαρχουσών ερευνών και τη συγκέντρωση προβληματισμών και ερευνητικών 
ερωτημάτων που θα απαντηθούν σε μελλοντικές έρευνες. Τα ευρήματα των ερευνών 
ανέδειξαν ότι η έμφυλη προσέγγιση εκλείπει από την εκπαίδευση εξαιτίας της πολύ 
συγκεκριμένης δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού, της έλλειψης χρόνου και της απουσίας 
ενδιαφέροντος από ορισμένους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, συνεχίζουν να υφίστανται 
έμφυλα στερεότυπα γύρω από το παιχνίδι ακόμη και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Παρατάυτα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα παιχνίδια δεν έχουν φύλο και σέβονται τις 
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προτιμήσεις των παιδιών. Συμπερασματικά, τα υφιστάμενα ευρήματα ανέδειξαν την 
αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από την ουδετερότητα 
των παιχνιδιών και των έμφυλων διακρίσεων. Παράλληλα, οι ερευνητές έκριναν σκόπιμη τη 
διενέργεια δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων από την πλευρά της σχολικής κοινότητας που 
θα καταρρίπτουν τα έμφυλα στερεότυπα. Σκόπιμη κρίνεται μεταξύ άλλων και χρήση 
ουδέτερου ως προς το φύλο λεξιλογίου αποτρέποντας τον έμφυλο διαχωρισμό. 
Δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι 
ενδεικτικά: η συλλογή φωτογραφικού υλικού από οικογενειακά άλμπουμ και το διαδίκτυο 
(παιδικά δωμάτια, μωρουδιακά ρούχα), η συζήτηση γύρω από τα παιχνίδια με τα οποία 
απασχολούνται τα παιδιά στο σπίτι και αυτά ταιτίζονται με τις δικές τους επιλογές και η 
διενέργεια ενός project με θέμα τη σύγκριση παλαιότερων και σύγχρονων παιχνιδιών. 
Βέβαια η συζήτηση γύρω από τον έμφυλο διαχωρισμό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο 
κατανοητό και προσαρμοσμένο στο νοητικό και αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Τέλος, 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει 
διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Κυριάκου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

 
Με βάση την παρούσα νομοθεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία [Περί αγωγής και 

εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες νόμο, 113 (1)/1999] γίνεται προσπάθεια ένταξής 
και ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός των γενικών σχολείων με 
παροχή στήριξης ώστε να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα (μαθησιακό, συναισθηματικό, 
συμπεριφορικό) στο ανώτερο δυνατόν σημείο. Άτομα κλειδιά στην εφαρμογή της εκάστοτε 
νομοθεσίας και ειδικά όταν αφορά παιδιά είναι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός ή η εκάστοτε 
εκπαιδευτική μονάδα αφού ουσιαστικά πρέπει να εφαρμόσουν διάφορες εκπαιδευτικές 
πρακτικές με σκοπό την ένταξη και στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της νομοθεσίας και της γενικής φιλοσοφίας περί 
ενιαίας εκπαίδευσης δίνεται πολύπλευρη στήριξη στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, και από 
τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, και από ειδικό εκπαιδευτικό στα πλαίσια της ειδικής 
εκπαίδευσης και από άλλους ειδικούς (πχ. λογοθεραπευτές) στα πλαίσια του σχολείου. Αυτή 
η εικόνα διαφοροποιείται όταν γίνεται η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και Λύκειο/Τεχνική) όπου δεν 
υπάρχει η έννοια της ειδικής εκπαίδευσης με μορφή μαθημάτων από ειδικούς 
εκπαιδευτικούς, αλλά γίνεται στήριξη από καθηγητές της σχολικής μονάδας. 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να ρίξει φως στην Κυπριακή πραγματικότητα σε σχέση με 
την ένταξη, φοίτηση, εκπαίδευση, και ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες στην μέση εκπαίδευση στην Κύπρο, διασαφηνίζοντας τις διαδικασίες και πρακτικές 
που εφαρμόζονται για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη 
φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επισημαίνοντας  τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για βελτίωση της παροχής ειδικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ – ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Λιόνας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Δ/ντης Γενικού λυκείου Παραλίας Πατρών 
 
Ο σκοπός της εργασίας είναι  να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής 

εκπαίδευσης, και της Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Να αναλύσουμε την φιλοσοφία τους, να 
διαπιστώσουμε την απήχηση που έχουν στην κοινωνία όσον αφορά το ιδανικό της δια βίου 
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών, καθώς επίσης και τον ρόλο που 
κατέχουν στην Ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Θα αναλύσουμε τον Ακαδημαϊκό , κοινωνικό ρόλο του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης 
θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά – διαφορές καθώς και η σχέση που έχουν η Ανοικτή και η 
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Επίσης θα διερεύνηθει ο ρόλος των Ανοικτών Πανεπιστημίων ως συνέχεια και μέρος της 
συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης, ενός φορέα μιας ριζοσπαστικής και καινοτόμου 
εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

 Μελετώντας τις πτυχές-λειτουργίες των Ανοικτών πανεπιστημίων διαφόρων χωρών, και 
πώς επανεξετάζουν λεπτομερώς το εύρος των εννοιών «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» και «εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση» και μέσα από μια ιστορική προοπτική που πιστεύει ότι είναι μια 
χρήσιμη προσέγγιση για την κατανόηση του κινήματος των Ανοιχτών πανεπιστημίων θα 
κατανοήσουμε τον ρόλο που έχουν παίξει τα Ανοικτά πανεπιστήμια στην κοινωνία, στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην πολιτική της εκπαίδευσης. 

 
 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Σκλείδα Σοφία, Φιλόλογος ΠΕ02, ΜΑ, Ph.D. Postdoc 
 
Οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της 

Ιταλίας, ανάγονται στα μέσα του 19ου αιώνα, πριν ακόμη και από την επανένωση της χώρας 
και έχουν ως αφετηρία τον περίφημο νόμο Casati (13 Νοεμβρίου 1859, αρ. 3725). 
Ουσιαστικά, ο νόμος Casati αποτέλεσε στην ιστορία της ιταλικής νομοθεσίας, τη "Magna 
Charta" των εκπαιδευτικών θεσμών του ενωμένου ιταλικού κράτους. Επιπλέον, σημείο 
αναφοράς για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, απετέλεσε η περίφημη μεταρρύθμιση 
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του Gentile (6 Μαΐου 1923, αρ. 1054), θεσπίζοντας ένα μοντέλο οργάνωσης της εκπαίδευσης 
που πρακτικά κυριάρχησε για σχεδόν 40 χρόνια. Η αφορούσα στην παιδεία νομοθετική 
παραγωγή, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δεκαετίας του ’40 και της πρώτης μεταπολεμικής 
μεταρρύθμισης των αρχών του ’60, παρόλο που δεν  εξέλιπε, δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως σημαντική ή επιδραστική. Τέλος, σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά πράγματα της Ιταλίας, απετέλεσε ο Νόμος - Πλαίσιο 30 (10 Φεβρουαρίου 
2000), αναφορικά με την αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης. 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 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 τα βασικά 
ιταλικά θεσμικά μέτρα και εκπαιδευτικά νομοθετήματα. Αυτά σχετίζονται τόσο με την 
επίσημη και την ανεπίσημη εκπαιδευτική πολιτική της εν λόγω χώρας, όσο και με ειδικότερα 
θέματα του αναλυτικού προγράμματος, με την τυπολογία του σχολείου, την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλα. Θεωρούνται πρωτίστης σημασίας, στα πλαίσια ενός  
διεπιστημονικού διαλόγου για τη συγκριτική έρευνα, την εκπαίδευση και την κοινωνική 
δράση στις  σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες  δέχονται προκλήσεις και πιέσεις σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

 
 

Η  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  “ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ” ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

 
Κιρκινέ Ευαγγελία, Δρ. Παιδαγωγικής 

 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναδείξει τους λογοκριτικούς 

μηχανισμούς οι οποίοι “προστατεύουν” διαχρονικά την εθνική ορθότητα στο ελληνικό 
σχολείο. Ο δημόσιος διάλογος για το ζήτημα της εθνικής ιδεολογίας του ελληνικού σχολείου 
μετρά  πάνω από εκατό χρόνια ζωής καθώς οι απαρχές του εντοπίζονται στην πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα και στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Εύλογο θα ήταν να 
προσδοκούσαμε ότι αυτή η δημόσια αντιπαράθεση, εκατό και πλέον χρόνια μετά, είτε θα 
είχε πια περατωθεί προς την κατεύθυνση που είχαν επισημαίνει από τότε οι δύο μεγάλοι 
παιδαγωγοί Αλέξανδρος Δελμούζος και Δημήτρης Γληνός, είτε θα είχε μετεξελιχθεί, και θα 
είχαν ενσωματωθεί σ΄αυτήν  η ιστορική έρευνα και τα επιστημονικά πορίσματα που 
ακολούθησαν. Καθόλου όμως δε συνέβη αυτό, αντίθετα, η εθνικιστική αναζωπύρωση των 
τελευταίων τριών δεκαετιών παρήγαγε ένα δημόσιο διάλογο για το ζήτημα που όχι μόνο 
προσιδιάζει σε άλλες εποχές αλλά διανύει μία πορεία κλιμακούμενης έντασης και οξύτητας 
και διαπνέεται από τα ίδια πολιτικά προτάγματα όπως έναν αιώνα πριν.  

Τα επιστημονικά πορίσματα της ιστορικής έρευνας, τα οποία ανέτρεπαν το κυρίαρχο 
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εθνικό αφήγημα σπανίως έβλεπαν το φως της δημοσιότητας ή αποτελούσαν αντικείμενο 
δημόσιου διαλόγου και ακόμη σπανιότερα επηρέαζαν τη σχολική και δημόσια ιστορία. 
Αντίθετα παρέμεναν στα κλειστά όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας όπου συσσωρευόταν μία 
γνώση, «εθνικά επικίνδυνη και επιβλαβής» και κάθε απόπειρα των επιστημόνων, ιστορικών 
και παιδαγωγών,  να συνομιλήσουν δημόσια με το παρελθόν με ιστοριογραφικούς όρους  
«αναχαιτιζόταν»   από τους λογοκριτικούς μηχανισμούς.  Η  εργασία αυτή συνιστά μία  
παρουσίαση, μέσα από  ανασκόπηση, των πρακτικών που εφαρμόστηκαν από την πολιτεία -
και όχι μόνο- σε περιπτώσεις παρέκκλισης από την εθνικιστική ευθυγράμμιση εντός της 
ελληνικής εκπαίδευσης. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Μπότσαρη Γεωργία, Υποψήφια διδάκτορας-Δικηγόρος 

 
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εισήγησης θα παρουσιασθεί με συντομία η υφιστάμενη 

κατάσταση όσον αφορά την προσφερόμενη εκπαίδευση στα σωφρονιστικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα: ισχύον θεσμικό πλαίσιο-τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος-προγράμματα σπουδών-
γνωστικά αντικείμενα-διδάσκοντες-φοιτούντες. Η εκπαίδευση των κρατουμένων 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα η περίπτωση του διδασκόμενου 
γλωσσικού γραμματισμού αυτών και του ρόλου του στην κοινωνική τους επανένταξη, κυρίως 
όταν πρόκειται κρατούμενους-μαθητές που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική ή/και την 
αγγλική γλώσσα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας (μελέτης περίπτωσης) που 
πραγματοποιήθηκες με συνεντευξιαζόμενους ενεργούς δικηγόρους στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και εστίασε ειδικότερα σε περιπτώσεις κρατουμένων με καταγωγή από 
παρευξείνιες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό 
εργαλείο της ατομικής συνέντευξης και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη με 
ανοιχτές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την  ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις 
απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν μετά την 
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων αναλύθηκαν με θεματική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και 
«χαρτογράφησαν» τις απόψεις για τις επιπτώσεις του γλωσσικού γραμματισμού στην 
εκπαίδευση των κρατουμένων και συγκεκριμένα όσον αφορά την κοινωνική τους 
επανένταξη. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε τέσσερις θεματικούς 
άξονες, από τους οποίους θα παρουσιάσουμε τον τέταρτο: Γλωσσικός γραμματισμός και 
κοινωνική επανένταξη κρατουμένων, αναφορικά με την εκμάθηση της ελληνικής και της 
αγγλικής γλώσσας και την επίδραση στην εξέλιξη-ανάπτυξη της ατομικής και της κοινωνικής 
ταυτότητας των κρατουμένων. Διαπιστώνεται ότι οι δικηγόροι προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα 
στο ρόλο του γλωσσικού γραμματισμού των κρατουμένων και στις επιπτώσεις αυτού. 
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ COVID-19. 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑ, ΕΓΧΟΡΔΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Κουζούπη Μαρία Αθανασία, Συμφωνική κρουστός/Φοιτήτρια Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 

Μπούρα Βασιλεία, Ηλεκτροακουστικός Συνθέτης/Διδασκουσα Πατριαρχικής Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης/ Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ79.01  

Κουζούπης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ/Μηχανικός Ακουστικής 
 
Η σύγχρονη πανδημία του COVID-19 διαμόρφωσε νέες συνθήκες διαβίωσης και 

εκπαίδευσης που στόχο έχουν την επιβίωσή μας ως ανθρώπινο είδος, αλλά και την 
ταυτόχρονη συνέχιση της εξέλιξής μας. Ο εγκλεισμός που επιβλήθηκε για πάνω από ενάμιση 
χρόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, επέβαλε την διαδικτυακή εργασία, 
εκπαίδευση και επικοινωνία. Επέβαλε την διαδικτυακή καλλιτεχνική έκφραση, εκτέλεση και 
δημιουργία. Το περιβάλλον COVID απείλησε, μεταξύ άλλων, την ικανότητα των 
εκπαιδευτικών μουσικής να διδάξουν στις τάξεις τους, περιορίζοντας σημαντικά την πρόοδο 
των μαθητών σε προγράμματα ορχήστρας, χορωδίας και συγκροτημάτων, εμποδίζοντάς τους 
να βιώσουν τη χαρά της εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου, της μουσικής εκτέλεσης και του 
τραγουδιού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συγκεντρώσει και να προτείνει 
σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης κι εκτέλεσης μουσικής βοηθώντας 
εκπαιδευτικούς και μαθητές μουσικής να βελτιώσουν αντίστοιχα τις διδακτικές και τις 
μαθησιακές τους πρακτικές, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά στο νέο 
διαδικτυακό σχολικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, ερευνήθηκαν οι μέθοδοι εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας μουσικής σε πανεπιστημιακές και σχολικές δομές ανά τον κόσμο 
σε καιρό εγκλεισμού λόγω Covid. Ερωτήθηκαν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα 
καθηγητές πανεπιστημίου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μεθόδους και τα 
εργαλεία διδακτικής τους σε καιρό εγκλεισμού και παρακολουθήθηκαν διαδικτυακές σελίδες 
σχολείων και πανεπιστημίων ανά τον κόσμο για την καταγραφή αναρτημένων διδακτικών 
μεθόδων, μουσικών πλατφορμών και ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα για την ύπαρξη μουσικών πλατφορμών που θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκμάθηση μουσικής σε 
περιβάλλον εγκλεισμού. Οι κυριότερες και πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που 
χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώνονται σε αυτήν την εργασία, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητά τους στην εξ αποστάσεως εκμάθηση και εκτέλεση μουσικής. Επιπλέον, 
σε έναν κόσμο μετά τον COVID-19, οι μουσικές αυτές πλατφόρμες θα συνεχίσουν να 
βελτιώνουν ψηφιακά τη μουσική εκπαίδευση με στόχο την διαπολιτισμικότητα, την 
διαθεματικότητα και την διάδραση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Αθανασέκου Μαρία, Ιστορικός Τέχνης, ΣΕΠ Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα Ιστορίας 
Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ, Frederick University 

Λεβέντη Ευμορφία, Ειδική Παιδαγωγός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  
Μερτζάνη Ασημίνα, Κοινωνιολόγος-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 
Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες ενός τεράστιας έκτασης προσφυγικού κύματος, το 

οποίο οφείλεται στους πόλεμους που μαίνονται στις περιοχές της Μέσης Ανατολής για 
οικονομικούς και γεωπολιτικούς κυρίως λόγους. Χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών 
άμαχοι, είναι νεκροί από βομβαρδισμούς και επιθέσεις, εκατομμύρια ανθρώπων 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να διασχίσουν υπό αντίξοες συνθήκες 
μαζί με τα παιδιά τους άπειρα χιλιόμετρα ακόμα και τη Μεσόγειο Θάλασσα, και σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 12000 εξ αυτών βρήκαν τραγικό θάνατο στα νερά της 
Μεσογείου. Όσοι διασώθηκαν, μετά και το κλείσιμο των συνόρων των χωρών της Βόρειας 
Ευρώπης, ζουν σε πολλές περιπτώσεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε χώρους 
φιλοξενίας κυρίως στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και είναι μάρτυρες αρκετές φορές της 
καταπάτησης θεμελιωδών τους δικαιωμάτων όπως αυτό του ασύλου και της ασφαλούς 
διαμονής σε μια χώρα.  

Η ανακοίνωση θα εξετάσει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες αυτής της κοινωνικής 
ομάδας με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση τους 
και στην ένταξη τους στην κοινωνία συνυπολογίζοντας πάντα τα ιδιαίτερα βιώματα τους και 
την φορτισμένη ψυχική τους κατάσταση. Επιδιώκεται η  ανάδειξη των πιθανών βελτιώσεων 
στην ένταξη των μεταναστών μέσω προγραμμάτων τέχνης τα οποία υπάρχουν και 
διεξαγάγονται είτε από κρατικές δομές είτε από ΜΚΟ. Ακόμα, η συγκεκριμένη ανακοίνωση 
θα στοχεύσει και στην ανάδειξη των ελλείψεων, την περιορισμένη παρουσία ειδικών δομών 
και την απουσία ενός συγκεκριμένου εθνικού πλάνου και πολιτικής για την ομαλή ένταξη 
τους. Τέλος, θα συζητηθούν θέματα με σκοπό να τονιστούν τα συναισθηματικά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά εκείνα στοιχεία που καθιστούν την ένταξη των μεταναστών σημαντικά 
δύσκολη, ωστόσο, με την αρωγή της τέχνης, αυτό είναι απόλυτα εφικτό. 

 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ-ΝΕΕΣ ΑΜΕΑ 

 
Αλεξίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός  ΠΕ78 , MSc UOWM 

 
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών και των εργασιακών 

ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία. Το δικαίωμα στην εργασία και την απασχόληση, είναι 
δικαίωμα όλων. Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου με αναπηρία, 
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είναι η εργασιακές ευκαιρίες και η επαγγελματική του αποκατάσταση, ιδιαίτερα όταν η 
ανεργία πλήττει μια κοινωνία. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης θέσης, στρέφεται στους 
νέες και νέες με αναπηρία, με σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς απόψεων των ερωτώμενων 
σχετικά με την εργασία-απασχόληση. Έτσι διαπιστώνεται, εάν και κατά πόσο γνωρίζουν τις 
πραγματικές δυνατότητες των ΑμεΑ, τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας, την 
αποδοτικότητα τους στο χώρο εργασίας τους, καθώς και τις αλλαγές που θα έκαναν τα ίδια 
τα άτομα με αναπηρία στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η ποιοτική μέθοδος και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. 
Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα, με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας και της ποιότητας των 
απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου, σχετικά με τους στόχους, έτσι 
ώστε το πλαίσιο των συμμετεχόντων να οργανωθεί με άτομα που έχουν κομβικό ρόλο στη 
συγκεκριμένη έρευνα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 αρμόδια πρόσωπα 
διαφορετικών ειδικοτήτων και άτομα με αναπηρία. Αφού διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες και 
οι υποκατηγορίες ανάλυσης, έγινε επεξεργασία των δεδομένων ως προς τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει δυσκολία ένταξης στην αγορά 
εργασίας, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα άτομα 
με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αρκεί να τους δοθούν οι 
κατάλληλες ευκαιρίες και να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστος, Οικονομολόγος - Λογιστής MSc. / Εκπαιδευτικος ΔΙΕΚ 

 
Μέσω της εργασίας μας θέλουμε να αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι να ύπαρξη 

σωστής κατάρτισης και εκπαίδευση στις επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, 
διότι στο Τουρισμό απασχολείται και δραστηριοποιείται ένα πολύ μεγάλο μέρος του 
εργατικού δυναμικού της χώρας. Η αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής βιομηχανίας 
αποτελεί  προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα από διάφορα προγράμματα 
Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, στην εργασία μας γίνετε αναφορά στο 
Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού που θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα του τόπου μας. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικός είναι και ο ορισμός της 
τουριστικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να ενισχύσει τις τουριστικές δραστηριότητες με 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να δώσει κίνητρα για σπουδές στο αντικείμενο του Τουρισμού 
και της Φιλοξενίας. Παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια για την αναδιάρθρωση των 
προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστήμιων στο τομέα του τουρισμού με στόχο την  
διοχέτευση στην τουριστική αγορά εξειδικευμένων στελεχών με επιστημονική κατάρτιση 
ώστε ο ελληνικός τουρισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες διεθνείς τάσεις και να 
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ικανοποιεί την ενεργό ζήτηση. Εν κατακλείδι, μέσα από την μελέτη περίπτωσης για την 
περιφέρεια Θεσσαλίας θα δούμε κάποια πιθανά οφέλη της εκπαίδευσης στον τουρισμό και 
το πώς οι εργαζόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Αναλυτικότερα,  
συμπάρουμε το πόσο έχει  συμβάλλει ο τουρισμός στην οικονομία της περιφέρειας και, μέσω 
της κατάλληλης εκπαίδευσης, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και αγαθών που 
θα αναβαθμίζεται διαρκώς με σκοπό να έχουμε νέες θέσεις εργασίας ώστε να έχουμε έναν 
νέο κύκλο προσφοράς και ζήτησης στις επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και 
ολόκληρης της τουριστικής βιομηχανίας. 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

 
Καρύδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 
Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η ανάδειξη της στενής σχέσης που υπάρχει 

ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και στις διαδικασίες αξιολόγησης 
του ίδιου και του έργου του. Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται 
αναφορά σε σχετικές μελέτες για τις παραπάνω έννοιες και εντοπίζεται ο συσχετισμός τους, 
αποκαλύπτοντας συγχρόνως την αναγκαιότητα τόσο της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών όσο και της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης στη 
χώρα μας με στόχο την ατομική βελτίωση του εκπαιδευτικού, του διδακτικού έργου του και 
τη βελτίωση της σχολικής μονάδας στο σύνολο. Στα συμπεράσματα τονίζεται η αξία της 
διαρκούς  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η χρησιμότητα αποτελεσματικής 
εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης και ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με τη 
διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας πρωτίστως την 
ανατροφοδοτική  και υποστηρικτική δομή του όλου συστήματος, με στόχο τη βελτίωση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού σε ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης και αναβάθμισης. 

 
 

Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Τζανακάκη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η καλή σχέση 

μεταξύ μαθητή και δασκάλου, που να είναι αμφίδρομη, ώστε μαθητής και καθηγητής, να 
δημιουργούν μία τάξη με θετικές και γεμάτο σεβασμό επαφές. 

Τα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας είναι 
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αμφιλεγόμενα και δεν είναι σαφή. Η έλλειψη ομοφωνίας και συναίνεσης για την 
αποτελεσματική διδασκαλία καθιστά το έργο της εκπόνησης αρχιτεκτονικών μοντέλων 
δυσκολότερο, ειδικά στη χώρα μας όπου έχουμε μερικές  αποσπασματικές μελέτες για τη 
διδασκαλία, ενώ απουσιάζει πλήρως η καθολική και συστηματική έρευνα της σχολικής τάξης. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τις μεταβλητές (κλίμα τάξης, διδακτικές 
στρατηγικές, προσδοκίες εκπαιδευτικών), 

που ήδη υπάρχουν και επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής του 
εκπαιδευτικού και συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του ίδιου ως οντότητα, στη 
σημερινή, ελληνική, κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Συμπερασματικά, από την έρευνα (συνεντεύξεις και παρακολουθήσεις), προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντλούν ικανοποίηση από την εργασία 
τους, όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους μαθητές, με τους συναδέλφους αλλά και το ότι 
δρουν σύμφωνα με τους στόχους της εκπαίδευσής τους αλλά και της δια βίου μάθησης που 
πιστεύουν ότι είναι υποχρεωτική. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, τη 
συμφωνία με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τη σχέση με τους γονείς και γενικότερα 
τους στόχους της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας για την παιδεία, εμφανίζονται 
δυσαρεστημένοι.. 

Για να επιτύχει η εκπαίδευση στο έργο της, πρέπει να ενισχυθούν οι ακόλουθες μορφές 
μάθησης, οι οποίες θα αποτελέσουν πυλώνες της ζωής του ανθρώπου. 

Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας καθορίζεται ύστερα από συστηματική αξιολόγηση 
και επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο αξιολόγηση.  

 «Αν υπάρχει κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε στο παιδί, θα πρέπει πρώτα να το 
εξετάσουμε και να δούμε μήπως πρόκειται για κάτι που είναι προτιμότερο να αλλάξουμε 
στους εαυτούς μας», (Yung). 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 
Τσεπραηλίδου Αγγελική, Φιλόλογος ΠΕ02 

Βακάλη Άννα, Ε.ΔΙ.Π.  Δημιουργικής Γραφής, Παν.Δυτ.Μακεδ.  
 
Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής εμπεριέχει το σύνολο των διάφορων 

εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών - 
κυρίως λογοτεχνικών - δεξιοτήτων και στην παραγωγή λόγου με τρόπο δημιουργικό και 
παιγνιώδη. Ο δημιουργικός λόγος είναι αυτός που μπορεί να δώσει μια νέα προοπτική και 
στην κατανόηση των αφηγηματικών θεωριών, και μάλιστα, όχι μόνο μέσω των λογοτεχνικών 
κειμένων, αλλά και με άλλες μορφές κειμένων, όπως τα τραγούδια, τις διαφημίσεις και τις 
ταινίες, καθώς η αφήγηση απαντάται και σε αυτά τα είδη. Ειδικότερα, η διαφήμιση, είτε η 
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τηλεοπτική είτε η διαδικτυακή, αξιοποιεί ιστορίες και αφηγηματικές τεχνικές. Μάλιστα, οι 
σύγχρονες θεωρίες της επικοινωνίας υποστηρίζουν ότι ο καταναλωτής δεν αγοράζει πλέον 
το προϊόν αλλά την ιστορία που αυτό διηγείται. Αξιοποιώντας αυτήν την τάση στις επιστήμες 
της επικοινωνίας, καθώς και την ένταξη των νέων τεχνολογιών και των μέσων ενημέρωσης 
και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, στην εργασία αυτή προτείνεται η διδασκαλία της θεωρίας 
της αφήγησης, δηλαδή των αφηγηματικών τεχνικών (αφηγητής, εστίαση, αφηγηματικοί 
τρόποι, χρόνος στην αφήγηση) μέσα από δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής που 
αξιοποιούν διαφημίσεις. Συγκεκριμένα, με την παρούσα εργασία, κατατίθεται σχετική 
διδακτική πρόταση, μέσα από την οποία, σε οργανωμένα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 
για εφήβους, προτείνονται δραστηριότητες που αφορμώνται από κείμενα διαφημίσεων και 
παρουσιάζονται κατάλληλα σχεδιασμένες ασκήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοούν 
και να κατακτούν τις τεχνικές δημιουργίας των κειμένων και να ενισχύονται προς την 
παραγωγή ανάλογων ειδών. 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Γκούλελη Μελπομένη, Κοινωνιολόγος-ΠΕ78 
 
Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας ανήκει στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Βασική της αποστολή είναι να αναδείξει ένα σχέδιο διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο μάθημα της «Γλώσσας». Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, 
καθίστανται κατανοητοί οι βασικοί στόχοι της Ειδικής Αγωγής μεταξύ των οποίων είναι η 
ισότιμη εκπαίδευση, η συμπερίληψη, η συνεκπαίδευση και ο σεβασμός προς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βέβαια, με το πέρασμα του 
χρόνου ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής ανασχηματίστηκε και αναπροσαρμόστηκε εξαιτίας των 
αδυναμιών και των ελλειμμάτων του. Ο βασικός επαναπροσδιορισμός εντοπίζεται στους 
στόχους της Ειδικής Αγωγής, η οποία είχε σκοπό να εκριζώσει από την κοινωνία και τους 
ζωτικούς της τομείς, όπως η εκπαίδευση, φαινόμενα ρατσιστικών σχολίων, στερεοτυπικών 
συμπεριφορών και διακρίσεων μεταξύ των διδασκόμενων.   

Παράλληλα, με την Ειδική Αγωγή είναι σημαντικό να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, με την έννοια διαφοροποιημένη διδασκαλία 
νοείται ότι η διδασκαλία εντός της σχολικής τάξης πρέπει να διαφοροποιηθεί και να 
ανασχηματιστεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες όλων των μαθητών και των 
μαθητριών. Επιλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί τη λέξη – κλειδί, το ύψιστο 
διαρθρωτικό και επικουρικό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για 
όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.  

Τέλος, στο πλαίσιο της εργασίας κρίνεται αναγκαία η αναφορά στους όρους 
συνεκπαίδευση και συμπερίληψη.Η κυρίαρχη φράση που πρεσβεύει η συνεκπαίδευση – 
συμπερίληψη είναι η δημιουργία ενός σχολείο για όλους, ενός σχολείου που θα έχουν 
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πρόσβαση όλα τα παιδιά, με και χωρίς αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, και θα παρέχονται ίσες 
ευκαιρίες μάθησης και γνώσης. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, αποτελεί ένα σχέδιο 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας, και διαρθρώνεται σε δυο 
κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επισημαίνονται ενδελεχώς οι διδακτικοί στόχοι του 
μαθήματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η 
διδασκαλία. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις διδακτικές ώρες της διδασκαλίας με 
ποικίλες δραστηριότητες. 

 
 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΝΤΑ…ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ - ΜΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 
Ιωακειμίδης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης 

 
Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας από 

το εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού με την παράλληλη αξιοποίηση των διαφόρων 
μορφών δραματικής έκφρασης. Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτελεί η  γνωριμία των 
μαθητών με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό, μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε δράσεις 
Θεατρικής Αγωγής. Το σενάριο αυτό συνδέει τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά 
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού σχολείου. Συγχρόνως, αυτό 
υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων 
μορφών δραματικής έκφρασης στο σχολείο. Οι επιλεγμένες δράσεις θα μπορέσουν να 
λάβουν χώρα στις ώρες της Θεατρικής Αγωγής, της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Μελέτης 
Περιβάλλοντος των Εικαστικών, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Για την πραγματοποίηση και 
ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα εφαρμοστούν διάφορες μορφές δραματικής 
έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργείται ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους 
μαθητές. Τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν 
ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα οργανωθούν 
δραστηριότητες: 

Παντομίμας-Αυτοσχεδιασμών: διαδικασία προετοιμασίας ενός Αχαιού πολεμιστή πριν τη 
μάχη.   

Θεατρικού Σκετς: μια Μυκηναία πάει για περιποίηση…σε κέντρο αισθητικής.  
Εργαστηρίου Γραφής: διάλογος των δυο λιονταριών που ξεκόλλησαν από την Πύλη των 

Λεόντων.  
 Παγωμένης Εικόνας: πρόγραμμα εκγύμνασης Αχαιού πολεμιστή.  
 Δραματοποίηση: Ένας Μυκηναίος έμπορος διαπραγματεύεται την τιμή του χαλκού στην 

Κύπρο.  
Θεατρικό Παιχνίδι: δημιουργία μιας ιστορίας (με ερέθισμα κάποιες εικόνες) που να 

βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής. 
Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός θα προχωρήσει σε μια μορφή 
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μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων, συζητώντας με τους μαθητές του για το 
αποτέλεσμα των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του 
σεναρίου του. 

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΟΥ 

 
Διακαντώνης Ηλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η διδακτική πρόταση εστιάζει στην πολυδιάστατη, διαχρονική και δυναμική σχέση της 

κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής από τον χαλκό, τον κασσίτερο, την κεραμική, 
τα προϊόντα υφαντουργίας, το ελεφαντόδοντο, την ξυλεία και τα αρωματικά έλαια της 
ύστερης Εποχής του Χαλκού, στους υδρογονάνθρακες του 21ου αιώνα μ.Χ. Στόχος της 
διδακτικής πρότασης είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τους εμπορικούς δρόμους του νοτίου 
Αιγαίου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια του νότιου 
Αιγαίου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τους σημαντικότερους εμπορικούς σταθμούς 
του νοτίου Αιγαίου και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τα είδη που εξάγονταν από το Αιγαίο 
προς τις περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τα είδη που εισάγονταν από τις περιοχές 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου στο Αιγαίο, τα ναυάγια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην 
Ανατολική Μεσόγειο καθώς και το ναυάγιο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο ακρωτήριο 
των Ιρίων. Μέσω της μεθοδολογίας εκπόνησης σχεδίου εργασίας, τη συλλογή και 
παρουσίαση στοιχείων για τις εμπορικές και διπλωματικές διασυνδέσεις στον χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού καθώς και του 21ου αιώνα μ.Χ., 
αλλά και του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για τους εμπορικούς 
δρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, τα παιδιά των Γ’-Δ’ αλλά 
και των Ε’-Στ’ Τάξεων κατανοούν διαθεματικά τον διαχρονικό ρόλο του χώρου της Ανατολικής 
Μεσογείου τόσο στις σχέσεις μεταξύ των λαών όσο και στο εμπορικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι ολόκληρης της Ευρώπης. 

 
 

Η ΦΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 
 

Φραγκομανώλη Σταυρούλα, Φιλόλογος(ΠΕΟ2) 
 
Στο πλαίσιο της ψηφιακής διδακτικής αυτής πρότασης οι μαθητές του πρώτου τμήματος 

της Α΄ τάξης του Αναξαγόρειου γυμνασίου της Νέας Λαμψάκου  ασχολούνται στο μάθημα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη «Θαλασσινά τραγούδια», 
που διδάσκεται στην ενότητα «Ο Άνθρωπος και η Φύση. Πόλη- Ύπαιθρος». Προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα της διερευνητικής και ολιστικής μελέτης του είναι η κατανόηση 
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από τους μαθητές της αξίας της φύσης, η συνειδητοποίηση πως η διατάραξη της οδηγεί σε 
αρνητικές συνέπειες, η μέριμνα για την προστασία της, η αφύπνιση και άλλων προς αυτή την 
κατεύθυνση. Επίσης, είναι η επαφή των μαθητών με την παραδοσιακή ποίηση, η μελέτη της 
ζωής και του έργου του συγκεκριμένου ποιητή, η γνώση και η κριτική σκέψη που 
επιτυγχάνεται μέσα από την ομάδα, τη συνεργασία, το «εμείς», η καλλιτεχνική έκφραση και 
η ψυχαγωγία, η δημιουργία και η επικοινωνία αυτής, η εξοικείωση στις Τ.Π.Ε. Χρόνος 
υλοποίησης αυτής της πρότασης είναι δύο διδακτικές ώρες, μία ώρα ασύγχρονης 
διδασκαλίας και μία σύγχρονης στην ψηφιακή τάξη. 

 
 

«ΈΝΑ ΕΙΔΩΛΙΟ…..ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ»: Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Τ.Π.Ε: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Ιωακειμίδης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης 
Αναγνωστάκης Γεώργιος, Δάσκαλος, Μέλος ΙΑΚΕ  

 
Η εν λόγω αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας μιας 

διδακτικής ενότητας από το εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού με την παράλληλη 
αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης και των Τ.Π.Ε. στο δημοτικό 
σχολείο. Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται η γνωριμία των μαθητών με τον Κυκλαδικό 
Πολιτισμό, μέσα από τη βιωματική τους συμμετοχή σε παιγνιώδεις δράσεις. Σημαντικό ρόλο 
για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα διαδραματίσουν οι 
διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης, αλλά και οι δραστηριότητες με τη συνεισφορά των 
Τ.Π.Ε. Μέσα από αυτές το μάθημα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα 
οι τελευταίοι θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν ποικιλοτρόπως.  

Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο θα πραγματοποιηθούν δράσεις: 
Παντομίμας - Αυτοσχεδιασμών, Θεατρικού Σκετς, Εργαστηρίου Γραφής, Παγωμένης Εικόνας, 
Κουκλοθεάτρου, Θεάτρου Σκιών. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση του σεναρίου μας 
αξιοποιούνται στο έπακρο και οι Τ.Π.Ε., μέσα από τη εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες 
δραστηριότητες, όπως: αναζήτηση πληροφοριών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου, 
συγγραφή κειμένου, επίσκεψη σε Ηλεκτρονικό Μουσείο, ψηφιακό σταυρόλεξο- κρυπτόλεξο- 
κόμικ, διαδραστικά φύλλα εργασίας,  ηλεκτρονικό παιχνίδι με τη μορφή κουίζ, αξιολόγηση 
δράσεων. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός προχωράει σε μια 
μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων, συζητώντας με τους μαθητές του 
για το αποτέλεσμα των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού 
του σεναρίου του. Εναλλακτικά, ο ίδιος μπορεί να προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο (με 
ηλεκτρονικές φόρμες αξιολόγησης για κάθε δράση ξεχωριστά). Σε αυτό οι μαθητές καλούνται 
να επιλέξουν εκείνη τη δήλωση με την οποία συμφωνούν περισσότερο. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ PROJECT:  
ΑΝ ΧΑΘΩ, ΘΑ ΧΑΘΕΙΣ…BE(E) MY FRIEND 

 
Γιασιράνης Στέφανος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 
Η μέθοδος Project είναι μια ανοικτή και συλλογική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς οι 

μαθητές μπορούν να επιλέγουν την πλειονότητα των παραμέτρων της και να εργάζονται 
συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(ΠΣΔ), όσο και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα βασίζεται στη 
μέθοδο project και αξιοποιεί τις αρχές της συνεργατικής και της ανακαλυπτικής μάθησης. Ως 
προς το περιεχόμενό του, ο στόχος του είναι διττός. Από τη μία επιδιώκει την απόκτηση 
γνώσεων σχετικά με τη ζωή των μελισσών, των προϊόντων που παράγει και της αξίας της για 
τη ζωή στον πλανήτη και από την άλλη, με αφορμή το πρόβλημα της εξαφάνισης των 
μελισσών, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά προβλήματα και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Ως προς την προσέγγισή του, το διδακτικό σενάριο μπορεί 
να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό για την εφαρμογή της μεθόδου project από κάθε 
εκπαιδευτικό που θέλει να την αξιοποιήσει στην τάξη του, εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές 
του, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ποικίλες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις. 

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 

Λαζαρίδου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 
Το μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού προσεγγίζεται από τους μαθητές μέσα από 

δύο οπτικές/στόχους: η πρώτη σχετίζεται με την αφομοίωση δεδομένης ιστορικής γνώσης, 
όπως παρέχεται από την αφήγηση του σχολικού βιβλίου, και η δεύτερη με την κριτική 
επεξεργασία πρόσθετου υλικού, προκειμένου ο μαθητής να καταλήξει σε δική του σύνθεση 
της ιστορικής πραγματικότητας. Οι δύο αυτές οπτικές αποτελούν και τους δύο άξονες που 
διαμορφώνουν τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην 
εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ένα σχέδιο διδασκαλίας με αξιοποίηση αποσπασμάτων από 
τηλεοπτική σειρά ως πρόταση αξιοποίησης πολυμεσικού υλικού που εξυπηρετεί και τους δύο 
παραπάνω στόχους. Επιπλέον, καλλιεργείται ο οπτικοακουστικός γραμματισμός των 
μαθητών. Το διδακτικό σχέδιο αφορά τη συνδυαστική επανάληψη μαθημάτων για τις 
πολιτικές ζυμώσεις στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα (Κεφάλαιο 2, ενότητα Δ) και για 
το πλαίσιο που οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή (Κεφάλαιο 3, 20ος αιώνας, ενότητες 
Α και Β). Το οπτικοακουστικό υλικό που αξιοποιείται είναι αποσπάσματα από την τηλεοπτική 
μεταφορά του μυθιστορήματος του Τάσου Αθανασιάδη «Τα παιδιά της Νιόβης» σε 
σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Τα αποσπάσματα επιλέγονται καταρχάς με βάση τη 
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συνάφειά τους με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι γνωστικοί στόχοι. Επιπλέον, με τη διασφάλιση της αφηγηματικής συνέχειας στη 
μυθοπλασία και μέσα από ερωτήσεις κι εργασίες δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να 
εμβαθύνουν περισσότερο όχι μόνο στα θέματα που αφορούν τις εισαγωγικές εξετάσεις, 
αλλά και στο πανανθρώπινο θέμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Από την εμπειρία 
υλοποίησης αυτού του σχεδίου προκύπτει ότι οι μαθητές ταυτίζονται με τους νεαρούς 
χαρακτήρες της σειράς και εμπλέκονται στις προσωπικές τους αγωνίες. Με αφορμή τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και με δεδομένη τη διεθνή πραγματικότητα, η 
συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους αυριανούς πολίτες 
γύρω από ένα θέμα πάντα επίκαιρο. 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 
 

Στελλάκη Αλεξάνδρα, Κοινωνιολόγος ΠΕ78 
 
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και συγκεκριμένα το σύνδρομο Asperger  τα 

τελευταία χρόνια απασχολεί τόσο την εκπαιδευτική όσο και την επιστημονική κοινότητα. 
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 
αποτελεί μία από τις πέντε υποκατηγορίες των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ). 
Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης είναι η παρουσίαση του κλινικού και 
μαθησιακού προφίλ ενός μαθητή χρονολογικής ηλικίας 12 ετών, με διάγνωση Asperger, όπως 
επίσης και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοπαιδαγωγικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η συνολική εικόνα των συμπτωμάτων της 
προαναφερθείσας περίπτωσης, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως σε 
κοινωνικοσυναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο. Ακόμη, επισημαίνεται ο ρόλος ορισμένων 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων στις ανάγκες και στα 
ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου κοινωνικού υποκειμένου, με σκοπό την ένταξη και 
αποκατάστασή του. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ορισμό των στόχων που πρέπει να 
πετύχει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αυτής. 

 
 

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Μουσαφείρη Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του περιεχομένου και της αξίας του 

πολιτισμού στην εκπαιδευτική πρακτική για το μετασχηματισμό της κοινωνίας, 
καινοτομώντας καθώς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μελετάται η σύνδεση του πολιτισμού 
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με την Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη. Απόρροια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη 
συγκεκριμένη εισήγηση είναι το γεγονός ότι η Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη, με τη 
διεπιστημονικότητα που τη διέπει, επιτρέπει την καθολική συμμετοχή στο μετασχηματισμό 
των σύγχρονων κοινωνιών, επιδιώκοντας για το παρόν και το μέλλον δικαιοσύνη, αποδοχή 
και σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας. Ενσωματώνοντας λοιπόν τον πολιτισμό στην 
εκπαίδευση, συνδέεται το παρελθόν με το σύγχρονο τρόπο ζωής και μέσω της βιωματικής 
μάθησης και εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων δράσης, δύναται να επιτευχθεί η 
μεταμόρφωση της κοινωνίας. 

 
 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Κολιού Στεργούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 / Υποψήφια Διδακτόρισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και 

καταλυτικότερο ρόλο σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δράσης, με τα τεχνολογικά μέσα να 
λαμβάνουν χώρα και να αξιοποιούνται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και καθημερινότητας 
του ατόμου. Στο παραπάνω πλαίσιο, η κοινωνικοποίηση και αγωγή του παιδιού είναι 
αδύνατον να μείνει ανεπηρέαστη. Η επίδραση της τεχνολογίας στα παιδιά αυξάνεται με 
ταχύτατους ρυθμούς, με την πλειοψηφία τους να διαθέτει κινητό τηλέφωνο, tablet ή 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
δημιουργεί νέα σενάρια επικοινωνίας, στα οποία τα κοινωνικά δίκτυα, οι εικονικοί κόσμοι 
και τα παιχνίδια πολλαπλασιάζονται αριθμητικά και λειτουργούν ως φορείς 
αλληλεπίδρασης, με τη δημοτικότητά τους στα παιδιά να είναι αδιαμφησβήτητη. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, είναι να παρουσιάσει το 
μέγεθος της χρήσης των νέων τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά 
και την επίδραση που έχουν στη σχολική τους επίδοση. Επιπλέον, διερευνώνται οι αντιλήψεις 
των παιδιών αναφορικά με τη χρησιμότητα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και επικοινωνίας στη σχολική τους επίδοση και γενικότερα στη ζωή τους. 
Πληθυσμό στόχο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ και 
Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαίο δείγμα 1409 
παιδιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκε 
η επίδραση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας 
στη σχολική επίδοση των παιδιών, με την επίδοση εκείνων που η καθημερινή ενασχόλησή 
τους ήταν περιορισμένης διάρκειας να παρουσιάζεται υψηλότερη, συγκριτικά με εκείνων 
που αφιέρωναν αρκετές ώρες σε αυτά. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις αντιλήψεις των 
παιδιών σε σχέση με τη χρησιμότητα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
στη σχολική τους επίδοση παρατηρήθηκε να υιοθετούν θετική στάση σε ό,τι αφορά στο 
διαδίκτυο, σε αντίθεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MOOCS ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Γιασιράνης Στέφανος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Τα MOOCs δημιουργήθηκαν για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια 

παρέχουν εκπαίδευση. Αν και σε κάποιο βαθμό τα έχουν καταφέρει, αφού δίνουν τη 
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να τα παρακολουθήσει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, 
παρατηρείται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό όσων συμμετέχουν τελικά καταφέρνει να τα 
ολοκληρώσει. Στην παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής έρευνας του 
πρώτου ερευνητή, εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο βοηθώντας τους μαθητές να 
εφαρμόσουν την αυτορρυθμιστική στρατηγική της Ψυχικής αντίθεσης με προθέσεις 
υλοποίησης (Mental Contrasting With Implementation Intentions - MCII) σε συνδυασμό με 
μια σειρά από άλλες διαδικασίες αυτορρύθμισης του μοντέλου Zimmerman, συνέβαλε στην 
αύξηση των ποσοστών αυτορρύθμισης και ολοκλήρωσης όσων συμμετείχαν στο πρώτο 
πρόγραμμα MOOC του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Βία και εκφοβισμός στα σχολεία». 
1309 άτομα ξεκίνησαν το πρόγραμμα και το ολοκλήρωσαν, 1050. Οι δύο ερευνητικές ομάδες 
στις οποίες χωρίστηκαν, εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αυτορρύθμισή 
τους, αλλά όχι στα ποσοστά ολοκλήρωσης του προγράμματος. Παρόλα αυτά ένα πολύ υψηλό 
ποσοστό κατάφερε να το ολοκληρώσει (80,2%). Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι η 
αυτορρύθμιση δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων και σε υψηλές επιδόσεις. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του προγράμματος, η 
οργάνωσή του και η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο. 
Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό μελλοντικών 
προγραμμάτων MOOC. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
 

 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

282 
 

ΒΑΖΩ ΟΡΙΑ: ΈΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ ΝΑ ΛΕΩ ΟΧΙ 

 
Μουδάτσου Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός  

 
Η προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που βάζουμε 

όρια. Η υιοθέτηση ορίων σημαίνει ότι σεβόμαστε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είμαστε σε 
θέση να εκφράζουμε τις ανάγκες μας, να θέτουμε τις επιλογές 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 μπορούμε να πούμε όχι 
σημαίνει ότι συμπεριφερόμαστε χωρίς αίσθημα ευθύνης και φροντίδας απέναντι στον ίδιο 
μας τον εαυτό. 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» για 
το πώς μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους αλλά και στον εαυτό μας όταν χρειαστεί, 
χωρίς ενοχές. Ο τρόπος που θα δουλέψει το εργαστήριο  είναι βιωματικός, 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 θέσπιση 
ορίων στη ζωή  τους. Το εργαστήριο αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία με δύο ώρες.Τα 
άτομα που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση στο εργαστήριο θα έχουν αποκτήσει 
περισσότερα «εργαλεία» για να διαχειρίζονται ικανοποιητικότερα θέματα της διαχείρισης 
ορίων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 
 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 1Ο ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ / 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Βουζαξάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 - Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες μέσα από ένα βιωματικό 

παιχνίδι την άνιση κατανομή πλούτου στον πλανήτη με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους και 
την ενεργοποίηση τους για τον 1ο στόχο της Βιώσιμης / Αειφόρου Ανάπτυξης. Στόχοι του 
εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να i) αναγνωρίζουν την άνιση κατανομή πλούτου στον 
πλανήτη ii) αναγνωρίζουν την μείωση της απόλυτης φτώχειας των τελευταίων ετών iii) 
αντιληφθούν βιωματικά την άνιση κατανομή πλούτου iv) θέτουν προβληματισμούς για την 
ανισοκατανομή του πλούτου v) ευαισθητοποιηθούν για την ανισότητα πλούτου και την 
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φτώχεια καθώς και να είναι σε θέση να διερωτώνται για τις αδυναμίες του κυριάρχου 
οικονομικού μοντέλου στην διανομή του πλούτου και την δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων 
vi) δημιουργούν και να υιοθετούν την χρήση έγκυρων, αξιόπιστων και διαδραστικών 
γραφημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία vii) υιοθετούν βιωματικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και γενικότερα 
σε ενεργούς πολίτες όπου τους προσκαλεί να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν τις 
δικές τους ατομικές και συλλογικές δράσεις σε ζητήματα αειφορίας. Οι συμμετέχοντες θα 
μπορούν να αξιοποιούσουν την συμμετοχή τους στο εργαστήριο ώστε μελλοντικά να 
διεξάγουν βιωματικές προσεγγίσεις στα ζητήματα της φτώχειας και των κοινωνικών 
ανισοτήτων ενώ επίσης θα είναι σε θέση να δημιουργούν αξιόπιστα και έγκυρα διαδραστικά 
στατιστικά γραφήματα. Το εργαστήριο βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο και την φιλοσοφία 
της Εκπαίδευσης για την Αειφορία ή για την Αειφορική Δικαιοσύνη, τις δέκα δεξιότητες του 
21ου αιώνα όπως αυτές θεωρούνται αναγκαίες να αναπτυχθούν σε ένα κόσμο που αλλάζει 
ραγδαία και που υφίσταται το πρόβλημα της βιωσιμότητας, τους πέντε πυλώνες μάθησης 
της UNESCO ενώ αξιοποιεί τις ΤΠΕ με βάση το χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. 

 
 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Σάννας Δημήτριος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

 
Τo Θέατρο του Καταπιεσμένου είναι ένας γενικός όρος, ένας όρος ομπρέλα όπως θα 

μπορούσαμε να πούμε που περιλαμβάνει διάφορες παραστατικές τεχνικές. Δύο εξ αυτών, η 
τεχνική του Θεάτρου Εικόνων και το Θέατρο Φόρουμ, μεταχειρίζονται το ανθρώπινο σώμα 
για να αναπαραστήσουν σκέψεις, ιδέες κ.α. ώστε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες για την εσωτερική ή εξωτερική καταπίεση που βιώνουν τα άτομα 
σχετιζόμενα ή μη με το θέατρο. Με τη συνδυαστική χρήση αυτών των τεχνικών στα πλαίσια 
ενός στοχευμένου εργαστηρίου για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, 
συμμετέχοντες από διαφορετικές εθνοτικές, φυλετικές ομάδες ωφελούμενοι του Κέντρου 
Αλληλεγγύης Αθηνών της Solidarity Now, σχημάτισαν εικόνες από τα προσωπικά τους 
βιώματα και προσπάθησαν να τις μετασχηματίσουν σε συλλογικά.  Ο σκοπός είναι, 
χρησιμοποιώντας τα σώματά τους να αναδείξουν θέματα όπως ρατσιστικές διακρίσεις, 
έμφυλη βία, καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων κ.α.. Μέσα από την διαδικασία του 
αναστοχασμού αποκτούν γνώση της κοινωνικής τους κατασκευής και ενδυναμώνονται ως 
ομάδα ώστε να ωθηθούν για κοινωνική δράση, μέσω της οποίας η ενσωματωμένη καταπίεση 
τους θα μετουσιωθεί σε ενσωματωμένη αλλαγή. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Μουδάτσου Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Φακιολά Μαργαρίτα, Κοινωνική Λειτουργός  

 
Η προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που έχουμε 

μάθει να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας. Η αναγνώριση και η 
διαχείριση του καθημερινού άγχους μας προστατεύει, μας ενισχύει και αυξάνει τις 
δυνατότητες μας για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Αντίθετα όταν αρνούμαστε την 
ύπαρξη του άγχους στη ζωή μας αυτό έχει συνέπειες στην υγεία μας και στην εργασία μας. Η 
διαχείριση όμως του άγχους είναι αποτέλεσμα εκμάθησης στρατηγικών και μεθόδων στα 
πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορεί να κάνει κάποιος ενήλικας. 
Στόχος του παρόντος εργαστηρίου  θα είναι να επιχειρήσουμε μια μικρή «γνωριμία» με τον 
τρόπο που διαχειριζόμαστε τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωή μας  και να δούμε κάποιες 
τεχνικές για τους τρόπους που μπορούμε να τον 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 διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων. 
Ο χρόνος διάρκειας του εργαστήριο αναμένεται να είναι μία  με δύο 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  αναγνώρισης και διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

AĞCİHAN Ezgi 65 
Andreadou Evaggelia 63 
Baros Wassilios  48 
Barouta Maria 59 
Bouta Hara 61 
Briseño Vilches Alejandro 54 
Chasioti Vasiliki 61 
Chasioti Vasiliki 64 
Christmann Corinna 57 
Coelsch-Foisner Sabine 48 
Coelsch-Foisner Sabine 56 
Corona Gómez Diana 54 
Delić Aida 56 
Galata Paraskevi-Viviane 53 
Hernández Camacho Jocelyn 
Betzabé 

75 

Hernández Camacho Jocelyn 
Betzabé 

193 

Kitsoleris Georgios 54 
Kitsoleris Georgios 58 
Kouvatsou Paraskevi 52 
Küpper Beate 48 
Küpper Beate 52 
López Alvarado Mónica Patricia 54 
Marinaki Zafeiroula 53 
Marinaki Zafeiroula 65 
Mavrothanasi Maria 62 
Mogli Marina 60 
Oancea Maria Ioana 63 
Owens Gareth 45 

Owens Gareth 49 
Papanikolaou Anastasios 62 
Peteinaki Maria 53 
Pyromali Varvara 66 
Sakellariou Maria 66 
Sakellariou Martha 66 
Seukwa Louis  Henri  48 
TATIK Samil 65 
Triantafillidou Eleni 57 
Vrettou Athina 59 
Zick Andreas 48 
Zick Andreas 55 
Αγγελάκη Ρόζη- Τριανταφυλλιά 151 
Αγγελάρα Δροσίς 187 
Αγγέλη Αθηνά 243 
Αγγελιδάκη Μαρία 121 
Αδαμίδου Βασιλική 138 
Αθανασάκης Ιωάννης 153 
Αθανασάκης Ιωάννης 242 
Αθανασέκου Μαρία 268 
Αθανασίου Ελένη 236 
Αθανασοπούλου Άννα 186 
Αθανασοπούλου Μαρία Αγγελική 153 
Αλεξανδράκη Φωτεινή 235 
Αλεξίου Βασιλική 268 
Αλεξίου Παναγιώτα 243 
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 159 
Αμπεντίν Αϊλίν 174 
Αναγνωστάκης Γεώργιος 275 
Αναστασίου Σοφία 245 
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Ανδρεάδου Δέσποινα 126 
Ανδρικοπούλου Ειρήνη 201 
Ανδρονίδης Συμεών 195 
Αντωνίου Μαίρη 115 
Αποστολόπουλος Νικόλαος 103 
Αποστολόπουλος Νικόλαος 258 
Αργυριάδη Αγάθη 190 
Αργυριάδη Αγάθη 249 
Αργυριάδης Αλέξανδρος 190 
Αργυριάδης Αλέξανδρος 249 
Αρμάδα Αικατερίνη 75 
Αρτίκης Παναγιώτης 93 
Ατσιπουλιανάκη Ζωή 153 
Αφεντουλίδου Άννα 160 
Βαβλέκα Λευκοθέα 159 
Βαγγελάτος Αριστείδης 198 
Βακάλη Άννα 224 
Βακάλη Άννα 271 
Βαρσαμά Μαρία 84 
Βαρσαμά Μαρία 197 
Βασιλειάδου Ευαγγελία 164 
Βασιλείου Κλεοπάτρα 72 
Βέρδης Αθανάσιος 93 
Βερέβη Άλκηστις 149 
Βιδάκης Χρήστος 252 
Βιδούρη Θεοδώρα 215 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 222 
Βογιατζή Ειρήνη 189 
Βογιατζή Ειρήνη 234 
Βορβή Ιωάννα 175 
Βουζαξάκης Γεώργιος 282 
Βρετουδάκη Ελένη 243 
Βρέττη Ανθούλα 96 
Γαβριηλίδου Μόνικα 198 
Γαϊτανάκης Ιωάννης 107 
Γελαστοπούλου Μαρία 158 
Γελαστοπούλου Μαρία 202 
Γεωργάκη- Κόλλια Ειρήνη 191 
Γεωργιάδης Γιώργος 224 
Γεωργιάδης Νικόλαος 221 

Γεωργιάδου Κερατσώ 226 
Γεωργίου Ιωάννα 123 
Γεωργίτσα Μαρία 131 
Γεωργολοπούλου Φωτεινή 229 
Γιακουμάτος Στέφανος 214 
Γιακουμάτος Στέφανος 214 
Γιαννακού Μαρία 72 
Γιαννούλη Καλομοίρα 113 
Γιαννούλη Καλομοίρα 114 
Γιασιράνης Στέφανος 276 
Γιασιράνης Στέφανος 279 
Γκίκα Κωνσταντίνα 210 
Γκίκα Κωνσταντίνα 212 
Γκούλελη Μελπομένη 272 
Γκούνα Θεοδώρα 132 
Γκουντάκου Παγώνα 154 
Γυφτογιάννη Αικατερίνη 181 
Γυφτογιάννη Μαρία 181 
Γυφτογιάννη Μαρία 205 
Δανιηλίδου Ευγενία 175 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα 82 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 77 
Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 223 
Δεριζιώτη Ελένη 216 
Δημάση Μαρία 137 
Δημάση Μαρία 174 
Δήμου Αθανάσιος 231 
Διακαντώνης Ηλίας 274 
Διαμαντής Κωνσταντίνος 231 
Δούκη Νίκη Χριστίνα 125 
Δούκη Σταματίνα 125 
Δούκη Σταματίνα 140 
Δρακοπούλου Όλγα 190 
Δρακοπούλου Όλγα 249 
Δρόσος Νίκος 236 
Ελισσαίου Ειρήνη 133 
Ευαγγέλου Φίλιππος 165 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας 93 
Ευθυμίου Άννα 74 
Ζάβρα Νίκη 169 
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Ζαγκότας Βασίλειος 145 
Ζαχαρίου Αραβέλλα 218 
Ζέζου Αναστασία 119 
Ζίγγα Μαριλένα 171 
Ζορμπάς Κωνσταντίνος 222 
Ζουρελίδου Μαρία 102 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 239 
Ηλία Ελένη 170 
Ηλιοπουλου Μαρθα 169 
Θωμαΐδου Χρηστίνα 124 
Ιακώβου Μαρία 213 
Ιωακειμίδης Παντελής 273 
Ιωακειμίδης Παντελής 275 
Ιωαννίδου Σταματία 227 
Ιωσήφ Στυλιανή 161 
Καββαδά Μαριλένα Μαριλένα 121 
Καβούκης Μιχαήλ 83 
Καβούκης Μιχαήλ 205 
Κάζη Μαριάντρη 165 
Καινούργιου Ελένη 226 
Καλαούζη Κωνσταντίνα 219 
Καλέμης Κωνσταντίνος 176 
Καλέμης Κωνσταντίνος 177 
Καλλίνη Κωνσταντίνα 177 
Καλούρη Ράνυ 147 
Καλπακίδου Μελάνα 152 
Καμέκης Απόστολος 119 
Καμέκης Απόστολος 135 
Καμπέρης Νίκος 129 
Καμπέρης Νίκος 149 
Κανακάκη Κυριακή 94 
Καπερνέκα Παναγιώτα 80 
Καραγεώργη Νίκη 251 
Καραγιάννη Σοφία 172 
Καραγιάννη Φλώρα 44 
Καραγκιόζης Ιωάννης 244 
Καρανικόλα Ζωή 205 
Καρανικόλα Ζωή 239 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος 106 
Καραχλή Αθηνά 163 

Καρτασίδου Λευκοθέα 227 
Καρύδης Θωμάς 270 
Κασίμος Δημήτριος 164 
Κάτζη Χρυσάνθη 213 
Κάτζη Χρυσάνθη 218 
Κατσαμά Ειρήνη 79 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων 70 
Κατσιάνη Όλγα 79 
Κατσιάνη Όλγα 136 
Κατσούγκρη Αναστασία 117 
Κατσούγκρη Αναστασία 207 
Καφά Αντώνιος 240 
Καψαλάκης Στυλιανός 72 
Κεχαγιά Πέρσα 83 
Κιμουλάκης Νικόλαος 148 
Κιρκινέ Ευαγγελία 265 
Κλουφά Καλλιόπη 211 
Κοβάνη Κωνσταντίνα 229 
Κολιός Γεώργιος 45 
Κολιός Γεώργιος 49 
Κολιού Στεργούλα 278 
Κολοκοτρώνης Φώτιος 163 
Κολοκοτρώνης Φώτιος 192 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή) 111 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή) 111 
Κοντομίχης-Αφεντουλίδης 
Οδυσσέας 

160 

Κοντοπόδη Ελπίδα 162 
Κορακάκη Ελένη 180 
Κοσμαδάκης Νίκος 130 
Κοσμαδάκης Νίκος 139 
Κοτρόγιαννος Δημήτρης  46 
Κοτρόγιαννος Λεωνίδας 86 
Κούγιας Κωνσταντίνος 162 
Κουζούπη Μαρία Αθανασία 267 
Κουζούπης Σπυρίδων 267 
Κουκάκης Γεώργιος 206 
Κούκου Μήνα 134 
Κουκούλη Σοφία 204 
Κουκουρίκη Ευαγγελία 240 
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Κούλα Θεώνη 127 
Κουμέντος Ιωάννης 117 
Κουντουράς Γεώργιος 136 
Κουρέα Λευκή 92 
Κουρέα Λευκή 150 
Κουρμπέτης Βασίλης 158 
Κούρου Μένη 233 
Κουρουτσίδου Μαρία 105 
Κουρουτσίδου Μαρία 225 
Κουτσελίνη Μαίρη 171 
Κουτσελίνη Μαίρη 247 
Κουτσιλιέρης  Μιχαήλ 49 
Κουτσιούρη Σοφία 109 
Κουτσουράη Καλλιόπη - Σοφία 248 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη 248 
Κοψιδάς Οδυσσέας 214 
Κοψιδάς Οδυσσέας 214 
Κρήτας Δημήτριος 119 
Κρήτας Δημήτριος 128 
Κρητικού Μαρία 116 
Κυδά Σωτηρία 69 
Κυριάκου Μαρία 263 
Κυριάκου Ξένια 240 
Κωμοδρόμου Λυδία 247 
Κωνιού Αντωνία 72 
Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία 219 
Κωνσταντινίδης Δημήτριος 221 
Κωνσταντινίδου Ζωή 143 
Κωνσταντινίδου Μαρίνα 259 
Κωνσταντίνου Κώστας 79 
Κωνσταντογιάννη Σμαράγδα 88 
Κώστας Απόστολος 141 
Κωστής Δημήτρης 202 
Λαζανάκη Ζαμπία 72 
Λαζαρίδου Αγγελική 85 
Λαζαρίδου Καλλιόπη 276 
Λαμπρινέα Σταυρούλα 209 
Λαπίδης Κωνσταντίνος 130 
Λαπίδης Κωνσταντίνος 144 
Λάππα Ελισσάβετ 262 

Λεβέντη Ευμορφία 268 
Λιαρόπουλος Παύλος 155 
Λιασίδου Αγγελική 91 
Λιασίδου Αγγελική 92 
Λιμνιάτη Αικατερίνη 204 
Λιόνας Αθανάσιος 264 
Λιώση Λεμονιά 229 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης 118 
Μάιπας Σωτήριος 76 
Μάιπας Σωτήριος 179 
Μακράκης Θεόδωρος 230 
Μακρή Παναγιώτα 95 
Μαλαχίτη Αντρίϊ 183 
Μαντάς Νίκος 93 
Μαρακη Ελένη 199 
Μαράκη Ελένη 49 
Μαράκη Ελένη 105 
Μαργέτη Αικατερίνη 167 
Μαργέτη Αικατερίνη 248 
Μαρή Όλγα 104 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα 199 
Μαρκάκη Ειρήνη 85 
Ματζάνος Δημήτριος 216 
Ματζάνος Δημήτριος 219 
Μαυρίδης Φίλιππος 226 
Μαυροπούλη Ειρήνη 241 
Μελίδης Μιχαήλ 128 
Μελίδης Μιχαήλ 157 
Μερτζάνη Ασημίνα 268 
Μίχα Αθανασία 180 
Μιχαλάκος Λεωνίδας 49 
Μουδατσάκη Ελένη 200 
Μουδάτσου Μαρία 282 
Μουδάτσου Μαρία 284 
Μουρούτσος Ιωάννης 157 
Μουσαφείρη Κυριακή 277 
Μουσταφά Ογλού Σελατίν 220 
Μπαριανού Ειρήνη 119 
Μπελαδάκης Εμμανούηλ 225 
Μπελίτσου Αναστασία 187 
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Μπέλλου Βερόνικα 196 
Μπέλσης Κωνσταντίνος 176 
Μπερμπέρη Καλλιόπη 187 
Μπέσσα Σπυριδούλα 207 
Μπέσσας Ανδρέας 210 
Μπέσσας Ανδρέας 212 
Μπίμπα Μαρία 145 
Μποκέας Μενέλαος 49 
Μπότσαρη Γεωργία 266 
Μπουκουβάλα - Κλώντζα Ευθαλία 238 
Μπούκουρας Κωνσταντίνος 158 
Μπούρα Βασιλεία 267 
Μπουρμπούλη Αγγελική 89 
Μπρέντας Φίλιππος 220 
Μώκου Δέσποινα 135 
Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 262 
Μωυσή Χριστιάνα 218 
Νάσιος Γεώργιος 110 
Νικήτα Δήμητρα Παυλίνα 90 
Νικηφόρου Παρασκευή 144 
Νικηφόρου Παρασκευή 203 
Νικολιδάκη Σοφία 178 
Νικολοπούλου Αικατερίνη 246 
Νιφόρου Αφροδίτη 112 
Νοβάκος Ιωάννης 201 
Νοταρίδου Θένα 84 
Ντούλια Αθηνά 189 
Ντούλια Αθηνά 209 
Ξανθόπουλος Δαμιανός 224 
Οτέμπερη Ηλιάννα 163 
Παλιούρα Ευθυμία 208 
Παλιούρα Ευθυμία 232 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 239 
Πανταζής Απόστολος 83 
Παπαβασιλείου Βασίλειος 215 
Παπαγάλου Φωτεινή 175 
Παπαδακάκη Μαρία 255 
Παπαδήμας Χρήστος 161 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 219 
Παπαδοπούλου Ελένη 245 

Παπαδοπούλου Ελένη 250 
Παπαδοπούλου Κυριακή 182 
Παπαναγιώτου Ζωγραφιά 231 
Παπαπέτρου Σάββας 73 
Παπαπέτρου Σάββας 102 
Παπαστεφανάκη Ελευθερία 115 
Παπαχρήστου Ευαγγελή 87 
Παπούλας Ανδρέας 99 
Παππάς Ηλίας 119 
Παππάς Ηλίας 135 
Παρδαλού Αργυρώ 250 
Παρίση Μαρία 88 
Πάρλαλης Σταύρος 123 
Πάρλαλης Σταύρος 142 
Πασχαλούδης Δημήτριος 154 
Πεδιώτη Νεκταρία 255 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια) 256 
Περάκη Μακρή Μαρία (Μάνια) 257 
Περυσινάκη Εμμανουέλα 99 
Πετρά Βασιλική 182 
Πέτσα Ευγενία 129 
Πέτσα Ευγενία 149 
Πήχας Αλέξανδρος 185 
Πικράκης Γεώργιος 85 
Πλιόγκου Βασιλική 120 
Ποδάρα Αποστολία 228 
Πολυχρόνου Ζωή 192 
Πομόνη Φιλία 219 
Ποργιαζίδου Σοφία 223 
Ποταμίτης Λοΐζος 217 
Προέδρου Αλέξανδρος 210 
Ράντζου Μαρία 194 
Ράπτης Νικόλαος 105 
Ράπτης Νικόλαος 225 
Ρίζος Θεόδωρος 126 
Σάννας Δημήτριος 197 
Σάννας Δημήτριος 283 
Σαρακινιώτη Αικατερίνη 112 
Σαρόγλου Πασχάλης 141 
Σιδηροπούλου Μαρία 164 
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Σιόντη Δήμητρα 245 
Σίσκου Γιολάντα 96 
Σιφακάκης Εμμανουήλ Λουκάς 101 
Σιφακάκης Πολυχρόνης 88 
Σιφακάκης Πολυχρόνης 251 
Σιώκας Θωμάς-Χρηστος 269 
Σκαράκη Ευαγγελία 192 
Σκαρβελάκης Βασίλειος 168 
Σκιαθίτη Αικατερίνα 82 
Σκλείδα Σοφία 264 
Σμαροπούλου Κατερίνα 186 
Σμαροπούλου Χριστίνα 186 
Σμυρναίου Ζαχαρούλα 71 
Σνιγοβσκά Οξάνα 183 
Σολωμού Α. Αιμίλιος 115 
Σοφούλη Γεωργία 181 
Σπανού Αικατερίνη 71 
Σπυράτος Αλέξανδρος 159 
Σπυριδάκη Αικατερίνη 237 
Σταθάτου Ανδρομάχη 245 
Σταμέλος Γεώργιος 95 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος 97 
Σταμούλης Κωνσταντίνος Ειρηναίος 105 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης 122 
Στελλάκη Αλεξάνδρα 277 
Στεφάνου Πασχάλης 153 
Στεφάνου Πασχάλης 242 
Στρίκας Κωνσταντίνος 146 
Στρίκας Κωνσταντίνος 154 
Στριλιγκάς Γεώργιος 81 
Στριλιγκάς Γεώργιος 173 
Συμεωνίδης Νικόλαος 188 
Σφακιανάκη Άννα 68 
Σωτηρίου Βασιλική 70 
Ταξίδης Ευστάθιος 194 
Ταξίδου Βασιλική 194 
Τζαβάρας Παναγιώτης 254 
Τζαγκαράκη Μαρία 208 
Τζαγκαράκη Μαρία 259 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 125 

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 128 
Τζανακάκη Δήμητρα 270 
Τζιβινίκου Σωτηρία 207 
Τζίγκου Αθηνά 76 
Τζιόρα Ελευθερία 108 
Τζωρτζάκης Ιωάννης 222 
Τζώτζης Βασίλειος 100 
Τζώτζου Μαρία 78 
Τίγκας Ιωάννης 85 
Τρίκας Μιχαήλ 156 
Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης 102 
Τριχάς Νικόλαος 107 
Τριχοπούλου Αντωνία 49 
Τσακιράκις Γιάννης 148 
Τσακλάρη Αικατερίνη 133 
Τσεπραηλίδου Αγγελική 271 
Τσέτσιλα Ειρήνη 210 
Τσιγγίδου Σουλτάνα 223 
Τσικαλάκη Ελένη 172 
Τσικαλάκη Ελένη 253 
Τσιμώρη Ελένη 223 
Τσούλη Παναγιώτα 184 
Φακιολά Μαργαρίτα 282 
Φακιολά Μαργαρίτα 284 
Φελλά Αργυρώ 150 
Φιλιππίδης Γεώργιος 126 
Φιλιππίδης Γεώργιος 136 
Φοραδούλα Νίκη 110 
Φουντάνα Μαρία 198 
Φουντουλάκης Αντώνιος 230 
Φραγκάκης Αντώνιος 140 
Φραγκομανώλη Σταυρούλα 274 
Φράγκου Μαρία 120 
Φτιάκα Ελένη 91 
Φτιάκα Ελένη 92 
Φύκαρης Ιωάννης 145 
Χαλκεύς Αντώνιος 234 
Χαλκιαδάκης Λεωνίδας 147 
Χαμάκος Γεώργιος 112 
Χατζάκης Εμμανουήλ 166 
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Χατζάκης Εμμανουήλ 248 
Χατζηκωστή Μαρίνα 182 
Χατζηφωτίου Σεβαστή 83 
Χατζηφωτίου Σεβαστή 126 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης 142 
Χουρδάκης Μαρίνος 99 
Χριστοδουλίδου Παναγιώτα 150 
Χριστολουκά Ιωάννα 98 
Χρυσικού Βασιλική 227 
Χρυσικού Βασιλική 228 
Ψαλτάκη Ευγενία 199 
Ψύρη Μαρία 248 
Ψυχογιού Αικατερίνη 98 
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