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ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 80 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (19ΟΣ-
20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ) 81 
Βλαχάκης Γιώργος Ν., Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ε.Α.Π. / Επικουρος καθηγητής 

AΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 81 
Δεληγιάννη Ευφροσύνη - Εριέττα, τ. Σχολική Σύμβουλος, φιλόλογος, PhD 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ Ο ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ 82 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Υπ. Διδάκτορας Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 83 
Καραμπάτος Ηρακλής, Υπ.Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 83 
Μαμάκης Γεώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

"ΣΚΥΛΛΙΑΣ": ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ 84 
Παλάντζας Ιωάννης, Δρ. Φιλοσοφίας/ Δ/ντής Λυκείου Λίμνης Ευβοίας 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ: ΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 85 
Περυσινάκη Ευγενία, ΕΔΙΠ τμήματος ΦΚΣ Πανεπιστημίου Κρήτης 
Λενακάκης Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υποψήφιος Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Θράκης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1850 ΕΩΣ 1913 86 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Διαμαντίδης Αντώνης, Δάσκαλος 
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 87 
Φραγκάκης Αντώνιος, Φαρμακοποιός - Αρωματοθεραπευτής 

1.1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 88 

ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ.  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ-HEISENBERG 88 
Βλαχάκης Γιώργος Ν., Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ε.Α.Π./ Επίκουρος καθηγητής 

ΣΥΝΩΣΤΙΖΟΜΑΙ – ΣΥΝΩΘΟΥΜΑΙ. Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 88 
Καλογεράκης Γεώργιος, Δάσκαλος Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ. ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ 89 
Καραγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής/Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων δομής 
Σχιστού 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 90 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 90 
Σταμάτη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός- Θεατρολόγος 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  91 
Ταμίσογλου Χρύσα, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ. ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 92 
Ταξίδης Ευστάθιος, Δάσκαλος- Δημοσιογράφος - Συγγραφέας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 93 
Τσουρής Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος 
Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ. 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 94 
Χαλιώτου Αικατερίνη, Διοίκηση Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ «Κ΄ΝΑ ΓΚΕΤΖΕΣΙ» ΣΤΟΥΣ 
ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ 95 
Φιλιππίδου Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών 
Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών 

1.4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 96 

ΕΞΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΙΟΥ ΕΜΠΟΛΑ  96 
Κανάκης Κωστής, Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης - Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής & Ιατρικής Δεοντολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
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«ΚΙΝΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ I-GENS ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  97 
Μουλά Ευαγγελία, Δρ.λογοτεχνίας, εκπαιδευτικός 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 98 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, MSc 
Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Λογοτέχνης 
Φουντουλάκη Καλλιόπη-Αικατερίνη, Πτυχιούχος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια του ΕΑΠ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ 99 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Διαμαντίδης Αντώνης, Δάσκαλος 

2.Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 100 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 100 
Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης, Φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Ζουρελίδου Μαρία, Φοιτήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – EMIS: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 101 
Ρακιτζής Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc., Certified Systemic Analyst Professional 
Ρακιτζή Καρολίνα, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Η ΖΩΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ... ΨΗΦΙΑΚΑ 101 
Σουνδουλιανάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΕ04. Δ/ντής Γυμνασίου Καστελλίου Ηρακλείου 
Φουντουλάκης Αντώνιος, Καθηγητής ΠΕ86 11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Επ. Συνεργάτης Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

2.1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 103 

ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 103 
Βασιλείου Κλεοπάτρα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου 
Βαραγγούλη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΠΑΛ 

Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 104 
Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Μουσικής 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 4Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 104 
Κομσέλη Φωτεινή, Καθηγήτρια Σύμβουλος Εκπαιδευτική Ηγεσία/Διοίκηση εκπαιδευτικών Μονάδων 
ΕΑΠ/ Σύμβουλος Επιστημονικού έργου Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 

2.2.Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 106 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  106 
Αρβανιτάκης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 

2.3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 107 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+KA1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
2018-1-EL01-KA101-046920 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»  ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 11Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2018-2019 107 
Κοκοτσάκη Αντωνία, Διευθύντρια 11ου γυμνασίου ηρακλείου,ΠΕ05 

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  108 
Καρκανάκη Μαριεύα, Δημοσιογράφος 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 108 
Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός Παιδαγωγός - Κοινωνιολόγος 

2.5.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 109 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ FACEBOOK 109 
Ασαργιωτάκη Ανδρονίκη, Εργαζόμενη στον τομέα την πληροφόρησης 

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 110 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπ/σης Προσφύγων ΚΦΠ Μαλακάσας Μέλος του Αυτοτελούς 
Τμήματος για τον Συντονισμό και την Παρακολούθηση της Εκπ/σης των προσφύγων – ΥΠΠΕΘ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ 110 
Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ 

H ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 111 
Παπούλας Αντρέας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρος 
Διάκου Μαρία, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρος 
Χατζηνεοφύτου Σαλώμη, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρος 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 112 
Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής 
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός Συνεργάτης  
Αλεβίζος Βαλάντης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

3.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 114 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 114 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπ. Κρήτης, Δ/ντής 17ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Κρήτης 
Ψαράς Χαράλαμπος, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H2020 
CRISS, ΣΤΟ DIGCOMPEDU ΚΑΙ ΣΤΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΠΕ 115 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος επιστημονικής ομάδας CRISS, μέλος 
συγγραφικής ομάδας εκπαιδευτικού υλικού επιπέδου Β2 ΤΠΕ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 116 
Δασκαλοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΕ05 
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Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 117 
Βρετουδάκη Ελένη, ΣΣΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ/Συνργαζόμενη διδάσκουσα στο ΠΤΠΕ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η (ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 118 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Καλλιρης Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ‘ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ’: ΜΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(AUGMENTED REALITY) ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 118 
Ζέζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 
Μπαριανού Ειρήνη, Νηπιαγωγός, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας 

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ 
“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ” ΜΑΘΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  119 
Ζωγραφιστού Αικατερίνη, Πολιτισμολόγος / Υπ. Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Παν/μιο 
Montpellier III, Γαλλία 
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ / Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας και 
Ορολογίας,Παν/μίου Κρήτης 

ΤΑ "ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ" ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 120 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
Βασιλογιαννάκη Μαρία, Ψυχολόγος - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
Παπαθανασίου Μαρία, Γαλλικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ Ζ: Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 121 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ποδάρα Άννα, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 122 
Τριανταφυλλίδου Ελένη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Υποψήφια Διδάκτορας 

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 122 
Ποντίκη Μαρία, Φιλόλογος 
Δεσποτόπουλος Γεώργιος, Πληροφορικός 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ STEAM: ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 123 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 124 
Μπάρλου Ολυμπία, Φοιτήτρια 

3.1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 126 
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΑΠΟ 
ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 126 
Μάλλιου Ζωίτσα, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 126 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 127 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Παν. Κρήτης, Διευθυντής 17ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Κρήτης 
Στόικου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Δημ. Σχ. Κρητηνίας Ρόδου 

3.2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 129 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 129 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 130 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 130 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 131 
Μπελιβανάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΓΟΝΈΩΝ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΙΡΏΝ ΕΠΙΡΡΟΉΣ 132 
Πετούση Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας 

3.3.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 133 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 133 
Αρβανιτάκης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 134 
Γιαννούλη Καλομοίρα, M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής, Φιλόλογος 
Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΔΡΟΜΗ  135 
Καλαμιδιώτου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed 
Παπαδανιήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed, Msc, PhD Περιφερειακή Διευθύντρια   Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β. Αιγαίου 
Γρουνά Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΜΡΑ 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 136 
Καμπαναράκης Αλέξανδρος, Γυμνάσιο Τυμπακίου/Διευθυντής 

ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 136 
Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπ. Έργου, 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας  
Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 137 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ70.50, ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής, ΜΔΕ 
στην Ειδική  Αγωγή 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ 138 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 139 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Διδάκτωρ ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός Ψυχολόγος/Ερευνητής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ. 140 
Κόντη Αλεξία, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κορίνθου, Κοινωνική Λειτουργός 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Τσατσαρώνη Άννα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ομότιμη Καθηγήτρια 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Η ΙΔΙΟΙ ; 140 
Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών, Δ/ντης 21ου Δ.Σχολείου 
Σερρών 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ 
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ: 
ΑΠΟΨΕΙΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 141 
Μπουκουβάλα Ευθαλία, Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 142 
Ρηνάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός /  Ψυχολόγος 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 143 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ)  
Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

3.4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 144 

ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΒΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 144 
Ηλία Ελένη, Διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 145 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ01 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 146 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, διδάκτωρ ιστορίας 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 146 
Μηλίτση Χρυσάνθη, Υποψήφια διδάκτωρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

3.5.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 148 

ΤΟ ΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 148 
Hernández Camacho Jocelyn Betzabé, Καθηγήτρια, YMCA University 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 148 
Βόντσα Αικατερίνη, ΠΕ05 και ΠΕ80, MΕd Παιδαγωγικής 
Παπατσιμούλη Μαρία, ΠΕ86, MSc Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Παπαδημητρίου Μαρία, ΠΕ04.04, MSc Μοριακής Βιολογίας 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 149 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, PhD Candidate - Translator/Translation Studies Instructor 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  FRANK J. MALINA. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STEAM ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΗ ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 150 
Γενιτσαρίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86) / 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ  151 
Γιώγου Σταματία, Νηπιαγωγός 
Μπαχαδάκη Ζαφείρω, Νηπιαγωγός 
Ντούμα Γεωργία, Νηπιαγωγός 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 151 
Γιαννοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 152 
Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 153 
Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

«ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ». ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 154 
Ιωσηφίδης Ιωάννης, MSc Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – Κοινωνικός Λειτουργός Π.Ε. 18.09 – Κοινωνιολόγος 
Παπαστεφανάκη Φανή, MA Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 
Ζίρκα Αιμιλιάνα, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
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«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ». ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEBQUEST) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 155 
Δημητρίου Ελένη, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας 
Παπαδοπούλου Ελένη, Συντονίστρια Εκπ. Έργου Αγγλικής Γλώσσας Νοτίου Αιγαίου 
Χλωρίδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 155 
Δρακούλη Αθανασία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ / Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας και 
Ορολογίας, Παν/μίου Κρήτης 
Μαμιδάκη Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ34, ΜSc. Διδακτική των Ξένων Γλωσσών 

Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 156 
Κογκούλη Πελαγία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ 157 
Κούρτης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 157 
Κουσέρη Γεωργία, εκπαιδευτικός φιλόλογος, PhD στη διδακτική της Ιστορίας 
Γιανναράς Ματθαίος, εκπαιδευτικός Οικονομολόγος, Med στις επιστήμες αγωγής 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 158 
Κυριαζή Βιλελμίνη, Εκπαιδευτικός 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 159 
Κωνσταντινιδου Μαρινα, Βρεφονηπιοκομος/Παιδαγωγός δημοτικής εκπαιδευσης /Μsc 
Δαμτση Χαρουλα, Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαιδευσης 

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 159 
Λεπίδα Μαριάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Δασκάλα  

Η ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ 160 
Λιασίδη Θέκλα, Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Χατζηκυριάκου Στέλλα, Νηπιαγωγός 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ "ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ". 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ “ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ” ΤΗΣ Δ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 161 
Λιναρίτη Μαρία, Φιλόλογος Μ.ed 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 162 
Μαρινάκη Μαρία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Εκπαίδευση Ενηλίκων  
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ΟΥ 
ΑΙΩΝΑ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 162 
Μιχαηλίδου Ματίνα, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων / Μουσικός 
Χιονίδης Παντελεήμων, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων / Φιλόλογος 

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 163 
Μπαϊραχταρη Βάγια, Νηπιαγωγός, υποψήφια διδάκτωρ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ  
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ 
ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ 164 
Παπαστεφανάκη Ελευθερία, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ALICE ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 165 
Πετράκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
ΕΚΠΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 166 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

CLIL ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 166 
Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 167 
Σεφεντίν Ερμιόνη, Special Education Instructor 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ Ε’ ΤΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 168 
Σταυρουλάκη Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
Αμπαρτζάκη Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 
Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών,ΠΤΠΕ,Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 169 
Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
Χαραλαμπίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 210Υ ΑΙΩΝΑ. 170 
Χονδροζουμάκη Κωστούλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας,, Επιμορφώτρια Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε. 

ΜΥΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  171 
Χαραλάμπους Άντρη, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής - Βοηθός Διευθύντρια - Εκπαιδευτικός - 

3.6.ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 172 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 172 
Γεροντόπουλος Πρόδρομος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Frederick 
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Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑ-ΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 173 
Γιαννούλη Καλομοίρα, M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής, M. Ed στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων,Φιλόλογος 

ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 174 
Γρουνά Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΜΡΑ 
Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Β. Αιγαίου 
Καλαμιδιώτου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ 
COACH ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ “ΜΕΤΑ”-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ: “ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ” 174 
Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Ε.Σ.Δ.Δ.Α, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  
Νιφόρου Αφροδίτη, Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΕΤΕΑΕΠ 
Χαμάκος Γεώργιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Ερευνητής Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ΕΤΕΑΕΠ.  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 176 
Μαλέτσκος Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 
Μακεδονίας 
Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 176 
Μαλέτσκος Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 
Μακεδονίας 
Ζυγούρης Φώτιος, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

3.7.ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 178 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ, ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ STEAM ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 178 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΘΑΡΕΣ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ 179 
Βογά Ηλέκτρα, Δασκάλα 
Μιτσέλης Πάνος, Εικαστικός 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ "VR IN SCHOOL EDUCATION" 180 
Βογιατζή Ειρήνη, Φιλόλογος 
Χαλκεύς Αντώνης, Μθηματικός 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ OPENSIM 180 
Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Φύκαρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 181 
Δελλαπόρτα Αντωνία, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 182 
Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. 
Θεολόγου Στέλλα, Δρ. Δ.Π.Θ. 

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 183 
Κουμούτση Σοφία, Μαθηματικός 
Σωτηριάδου Αναστασία, Φιλόλογος 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 184 
Μπάρμπας Γιώργος, επίκουρος καθηγητής ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ 
Καθάριου Αρχοντία, νηπιαγωγός-ειδική παιδαγωγός 
Τσιατήρα Έφη, Νηπιαγωγός 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ 
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
«ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΚΑΚΙ ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ….» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ 185 
Περάκη Μακρή Μαρία ( Μάνια ), M.Ed.,Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός ,Προϊσταμένη 
Νηπιαγωγείου , Ερευνήτρια 

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ 186 
Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Διευθύντρια 4ου Ολοήμερου Δ. Σ. Δάφνης 
Βαρρά Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ 
Μαρκουίζου Μαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

CRISS- ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 186 
Πιταροκοίλη Στέλλα, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, MSc Επιχειρηματική Πληροφορική 

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 187 
Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 
ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΙΚΤΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ 188 
Τζεβελέκου Μαργιάννα, Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, Ειδική Παιδαγωγός, 
Επιστημονική Υπεύθυνη του ολιστικού χώρου εκμάθησης ξένης γλώσσας για μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες Langability 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ STEAM ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 189 
Τζίρου Ηλιάννα, Εκπαιδευτικός 
Καραπάνου Ελένη, Νοσηλεύτρια 

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ: ΕΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 190 
Τσιατήρα Μαριέτα, παιδαγωγός-δασκάλα γιόγκα 
Καθάριου Αρχοντία, νηπιαγωγός-ειδική παιδαγωγός 
Μπάρμπας Γιώργος, επίκουρος καθηγητής ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (FLIPPED CLASSROOM) 191 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πολ. Μηχανικών ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, 
Επιστ. Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

3.8.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 193 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 193 
Καπιτάνος Μανώλης, MSc, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
2ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 194 
Λίβα Άννα, Εκπαιδευτικός 
Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 195 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ)  
Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ «ΓΑΛΑΖΙΟ» ΠΛΑΝΗΤΗ 195 
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Τζαμπερής Νεζάμ, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 196 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Παπαβασιλείου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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3.9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 198 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 198 
Δημητριάδου Μαρίνα, MSc Θεολόγος (ΠΕ01),MSc Κλινική ψυχολόγος 

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  199 
Καμπαναράκης Αλέξανδρος, Γυμνάσιο Τυμπακίου/Διευθυντής, Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ  

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 199 
Καρκανίδης Παναγιώτης, Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ 70 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση/ Msc 
παιδαγωγική ψυχολογία & εκπαιδευτική πράξη 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 200 
Κωνσταντινίδης Παύλος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας MSc Νέων Τεχνολογιών, MSc Ειδική Αγωγή 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΑΥΤΙΣΜΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-ΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 201 
Μαυρίδου Θεοδώρα Ειρήνη, Ψυχολόγος 

Ο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 201 
Μηλαθιανάκη Γιασεμή, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the Basque 
Country, UPV/EHU 

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΔΕΠΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ PROJECT ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ WIKI(ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ) 202 
Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής, υποψήφια διδάκτορας 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 203 
Νοτάκης Αντώνης, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 204 
Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 204 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, MSc 
Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Λογοτέχνης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RTI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. 205 
Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Τζιβινίκου Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 206 
Παπαπέτρου Σάββας Dr, Κοινωνικός Ψυχολόγος – Ερευνητής -  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 207 
Σφακιανάκη Καλλιόπη, Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός 

CLIL/EMILE : ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 208 
Τζεβελέκου Μαργιάννα, Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, Ειδική Παιδαγωγός, 
Επιστημονική Υπεύθυνη του ολιστικού χώρου εκμάθησης ξένης γλώσσας για μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες Langability 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 209 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Ε.Ε.Π. ΠΕ30, Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης Δ.Π.Θ. 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 
Φιλιππίδης Αδάμ, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Msc, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 210 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και υποψήφια διδάκτωρ ειδικής αγωγής  

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΑΦ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 210 
Φοδελιανάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the Basque 
Country, UPV/EHU 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΕΓΔ): Η 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
(ΓΛΩΣΣΙΚΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΑ) 211 
Φοδελιανάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the Basque 
Country, UPV/EHU 

3.10.ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 213 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 213 
Αναστασάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 & ΠΕ13,  MSc Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  MSc Πολιτική 
Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης 

Η ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - TERIADE 214 
Γαλάνη Ελένη, Μουσειολόγος 
Τζανάκη Ερασμία, Εκπαιδευτικός 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 214 
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Οικονομολόγος-παιδαγωγός 

ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS 215 
Καλογιάννη Βασιλική- Αλίκη, Εκπαιδευτικός 
Λόης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
‘ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 216 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Καθηγήτρια Σύμβουλος Εκπαιδευτική Ηγεσία/Διοίκηση εκπαιδευτικών 
Μονάδων ΕΑΠ/ Σύμβουλος Επιστημονικού έργου Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΤΟ INTERCAP ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 217 
Μαρκοδημητράκης Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντης, Υποψήφιος Διδάκτορας Bowling Green State University 
Μαργέλου Βασιλένα, Μετ. Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑ, ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 218 
Σκούρτης Μιχάλης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Ιστορικός του ελληνικού πολιτισμού, Αρχαιολογικό 
μουσείο Άργους 

3.11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 219 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 219 
Αποστολίδης Νικόλαος, Δάσκαλος-Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 220 
Βογιατζάκης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός 
Βε Αντριάνα, Εκπαιδευτικός 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 221 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, PhD Candidate - Translator/Translation Studies Instructor 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΎΛΗΣ 221 
Ευθυμίου Ειρήνη, Υποψήφια διδάκτωρ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ 222 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Ψυχολόγος, Med. 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  223 
Καραβασίλης Ιωάννης Δρ., Επιστημονικός Συνεργάτης των ΕΑΠ και ΔιΠαΕ 
Δεβράνη Αικατερίνη, Παιδαγωγός, M.Ed προσχολικής αγωγής 
Σταρίδης Βαΐτσης, ΠΕ Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 224 
Κοσμαδάκη Στυλιανή, Εκαπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 225 
Μαχιά Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 
Λαζακίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 
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Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 225 
Μάγος Κυριάκος, Μεταπτυχιακός φοιτητής τ.ε.π.α.ε.ς πανεπιστήμιο αιγαίου 
Τζέτζη Χριστίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια τ.ε.π.α.ε.ς πανεπιστήμιο αιγαίου 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 226 
Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 
Παπαγεώργη Ιουλία, Αναπληρώτρια Καθηγητρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 227 
Νικολάου Ανδρέας, Εκπαιδευτικός 

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΜΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 228 
Πολυχρονάκη Μαρία, Δρ Επιστημών της Αγωγής, Φιλόλογος, Δ/ντρια του Πειραματικού Γυμνασίου 
Ηρακλείου 

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΜΙΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 228 
Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 229 
Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) 230 
Σαμάρας Παρασκευάς, M.A. Οργάνωσης Διοίκησης στην Εκπαίδευση, Διευθυντής σχολικής μονάδας, 
πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Φυσικής Αγωγής και Φυσικοθεραπείας 
Νικολάου Αντρέας, Βοηθός Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, phd Εκπαιδευτική Διοίκηση, ΜΑ 
Εκπαιδευτική Διοίκηση, ΜΑ Διοίκηση Αθλητισμού 
Ευθυμίου Μαρία, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ. Βιολογίας 

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 231 
Σταμάτη Μαρίνα, Υποψήφια διδακτόρισσα, τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, 
πανεπιστήμιο αιγαίου 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΜΙΑ 
«ΠΕΡΙΕΡΓΗ» ΣΧΕΣΗ 232 
Σταρίδης Βαΐτσης, Εκπαιδευτικός 
Δεβράνη Αικατερίνη, Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής 

ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 233 
Συριγωνάκης Μανώλης, Εκπαιδευτικός 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ PISA, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 234 
Χατζηνεοφύτου Σαλώμη, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, ΥΠΠΑΝ Κύπρου 
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4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 235 

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 235 
Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.02 
Λίβα Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.05 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 236 
Γκανέτσου Χαρά, Διδάκτορ Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 236 
Κοσμαδάκης Νίκος, Υπόψηφιος Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων 

ΗΘΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 237 
Μπελαδάκη Δέσποινα, Οικονομολόγος, MSc 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 238 
Μπεχλιβάνη Ευαγγελία, Ειδικευόμενη Παιδίατρος 
Μπεχλιβάνη Νικολέτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

4.1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 240 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 240 
Πατεράκη Άννα, Διδάκτορας παν. Ιωαννίνων, Κοινωνική Επιστήμων 
Πατεράκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 241 
Τσολακίδου Σαββατού, Εργαστηριακό και Διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ 
Κοντογιάννη Σόνια, Υποψήφια Διδάκτωρ 
Ταστιόγλου Μιχάλης, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 242 
Καρακώστα Σεβαστή-Μαρία, Δικηγόρος, ΜΔΕ δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 243 
Σάρρας Σάββας, Κοινωνιολόγος, Μ.Α. Συμβουλευτικής Ειδικός Επιστήμονας «Συνήγορος του  Πολίτη»  
υ. Διδάκτορας ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 243 
Σιούλη Ζωή, Υποψήφια διδάκτωρ πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, 
προϊσταμένη Γ΄ διεύθυνσης επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ, μέλος του μητρώου κύριου διδακτικού 
προσωπικού του ΕΚΔΔΑ 
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4.2.ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 245 

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΞ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ RED UMBRELLA ATHENS 245 
Καρτσωνάκη Παναγιώτα (Πανδώρα), Επί πτυχίω φοιτήτρια Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
Εικαστική Εμψυχώτρια - Συντονίστρια Δράσεων Ενδυνάμωσης Red Umbrella Athens 
Ξανθάκη Μαρία, Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Red 
Umbrella Athens/Σύλλογος Θετική Φωνή 
Αρσένη Αναστασία, Συντονίστρια Ευρωπαϊκού προγράμματος TransR & Συντονίστρια Επικοινωνίας 
και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Red Umbrella Athens/Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος "Θετική Φωνή" 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 246 
Κεραμιώτη Λυδία, Φοιτήτρια 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 246 
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΠΕ70- ΤΕ19 Μed ΡΗΤΟΡΙΚΗ 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΗΘΟΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 247 
Λαμπρογεώργου Μαγδαληνή, ΠΕ70, ΤΕ19, Μed Ρητορικής 

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2015: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΝΔ) ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ 248 
Οικονόμου Κασσιανή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής ΔΠΘ (Ειδίκευση Ευρωπαικό Δικονομικό 
Δίκαιο), Πτυχίου  Πολιτικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ''Ευρωπαικής 
Κοινωνικής Πολιτικής'' (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

4.3.ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 250 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ  Μ.Μ.Ε. ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. 250 
Βουλγαρίδου Μαρία, Διδάκτωρ, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 250 
Κολλιόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 251 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, MED Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ -ΓΟΝΕΪΚΑ- ΠΡΟΤΥΠΑ 252 
Μαρκαντώνη Δωρίτα, Εκπαιδευτικός 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 252 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
Παπαθανασίου Μαρία, Γαλλικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
Κακουλάκη Αντωνία, Γερμανικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 253 
Πέππα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός πε80 

ΥΠΕΡΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΞ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 254 
Σάββα Έλενα, Υποψήφια διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

4.4.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 255 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 255 
Μηλάκηs Ηρακλήs, Δικηγόρος 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 255 
Νέδος Απόστολος, Εκπαιδευτικός, MPA Διεθνές Πανεπιστήμιο 

4.7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ 257 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.  
ΈΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 257 
Δρακάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός, Τ. Σχ. Σύμβουλος, Msc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Υποψήφια 
Phd του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αiγαίου 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 258 
Γεωργίου Ελένη, Δρ. Θεατρολογίας, Διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 258 
Κωνσταντής π.Σπυρίδων, Κληρικός - Θεολόγος Λειτουργιολόγος - υπ.Διδάκτωρ Θεολογικής σχολής 
ΕΚΠΑ 

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΥΘΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 259 
Hernández Camacho Jocelyn Betzabé, Καθηγήτρια, YMCA University 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 260 
Κουβάτσου Παρασκευή, Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara / CULagos 

TO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 260 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 261 
Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Ξανθάκου Ποτίτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 262 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό 
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ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 262 
Μπάρδας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός πε70 

Ό,ΤΙ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 263 
Μπάρτζου Στυλιανή, Φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ 

Ο ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 264 
Νίκας Σταύρος, Θεολόγος εκπαιδευτικός 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.ΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ Ή 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ; 265 
Νίκας Σταύρος, Θεολόγος εκπαιδευτικός 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  265 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης, Δρ. στις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" (ΑΠΚΥ) - Ιστορικός Τέχνης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΤΑΞΗ 266 
Σφακιωτάκης Σταύρος, Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, MA Τουρκολογίας 

4.8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. 268 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 268 
Γκανέτσου Χαρά, Διδάκτορ Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΤΕΧΝΗΜΑ ΩΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ" 269 
Παπαθωμά Χρύσα, Εκπαιδευτικός 

 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

SCHOOL PSYCHOLOGIST IN MODERN GREEK SCHOOLS 272 
Panteri Maria, PhD(c) University of Cordoba 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 272 
Κάζη Μαριάντρη, Μέλος ΣΕΠ, Εξ΄αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα ''Διοίκηση Σχολικών 
Μονάδων'', Πανεπιστήμιο Frederick 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 273 
Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 273 
Γιάκη Σπυριδούλα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΙΚ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΠΕ  274 
Κωνσταντινίδου Μαριάνθη, Πληροφορικός 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 275 
Μαυρίδης Συμεών, ΠΔ 407/80 ΔΠΘ 
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 275 
Σκόδρα Ελένη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 276 
Βαλσαμίδου Λίνα, Υποψήφια διδάκτωρ  Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 277 
Σίσκου Γιολάντα, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής- Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ΑΠΘ 
Δράγιος Χρήστος, Σύμβουλος Επικοινωνίας 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ, ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 
ΤΑΞΗ 278 
Σιακαβάρα Αναστασία, Καθηγήτρια γαλλικών 

ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ Η ΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 278 
Στεφανίδου Φανή, Προπτυχιακή φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών  

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 279 
Γρηγορίου Κυριακή, Εκαπιδευτικός ΠΕ06 
Αρσενίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ- 
ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  280 
Ματιάκη Βασιλική, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 281 
Αλεφαντινού Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ82,MSc 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 282 
Βατάλη Βασιλική, Παιδαγωγός, MA Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
Σαχπατζίδου Ελένη, Σχολική Κοινωνική Λειτουργός, M.Ed.- Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΣ, 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 282 
Κυριακάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παν.Αιγαίου 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ «ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ»: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΓΚΡΕΚΟ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 283 
Ακριτίδου Παρασκευή, 4ο Γ.Ε.Λ. Καλαμάτας / ΠΕ02 Φιλόλογος 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΡΟΜΑ  284 
Γρηγορίου Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
Αρσενίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 285 
Σιακαβάρα Αναστασία, Καθηγήτρια γαλλικών 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΈΝΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 285 
Καλαούζη Κωνσταντίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου, Δρ. 
Φιλολογίας Α.Π.Θ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 286 
Βαλσαμίδου Λίνα, Υποψήφια διδάκτωρ  Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας  

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 287 
Κοροτζίδης Χαράλαμπος, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Συμεού Βαλέρια, Τελειόφοιτοη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, 
ΜΒΑ, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 288 
Χατζηαβραμίδου Ευδοκία, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού κ Νέας Γενιάς 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 289 
Τζαβάρα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός MSc-Συγγραφέας 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ’80: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ  290 
Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING): ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΜΕ; 292 
Μαρκάκη Ειρήνη, Yπ. Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ78 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Δρ. Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.  
Φουντουλάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Ηρακλείου, Κοινωνική Λειτουργός 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 292 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια MED Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΑΠ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 293 
Κουκάκης Γεώργιος, Καθηγητής Πληροφορικής 
Ρονιώτης Αλέξανδρος, Καθηγητής Πληροφορικής 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 294 
Παρίση Μαρία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Συντονίστρια Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 295 
Σταυρουλάκη Αγγελική, Εμψυχωτρια -Σύμβουλος ψυχικής υγείας 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ.. ΤΟ ΣΩΜΑ 295 
Δημοτάκη Αναστασία, Δημόσιος Υπάλληλος, Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ 
Κρήτης, Τελειόφοιτη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, 
ΜΒΑ, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 

DESIGN FOR ALL: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 296 
Σεφεντίν Ερμιόνη, Special Education Instructor 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Άσκησης  

ΈΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 297 
Καραγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής/Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων δομής 
Σχιστού 
Βουλγαρίδου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός/Συστημική ψυχοθεραπεύτρια/Συντονίστρια εκπαίδευσης 
δομής Σχιστού 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 299 
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Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 
 
 
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: 
Αρβανίτης Χριστόφορος του Ελευθερίου 

 

Γραμματέας Οργανωτικού, Ηλεκτρονικής Δικτύωσης και 
Επικοινωνίας: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου 
 

Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων,  
Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών: 

Ψαλτάκη Ευγενία του Ευαγγέλου 
 
 
 

Ελεγκτική Επιτροπή του Ινστιτούτου 

Πρόεδρος: 
Γιαμαλάκης Γρηγόρης του Εμμανουήλ 

 
Αντιπρόεδρος: 
Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη του Χαραλάμπους 

 
Γραμματέας: 
Σκουλά Ειρήνη του Νικολάου 
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 Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 
 

 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 Ιστορική αναδρομή, παρελθόν, παρόν και μέλλον  
 Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και εθνική συνείδηση  
 Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και εθνική συνείδηση  
 Κοινωνικές διαστάσεις, συνέπειες και  προβληματισμοί  
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
 Θεωρητικό πλαίσιο και σύγχρονες τάσεις 
 Η διελκυστίνδα μεταξύ γνώσης και πληροφορίας  
 Παραγωγή, οργάνωση, διανομή και διάδοση της πληροφορίας 
 Σύγχρονες τεχνολογίες, δίκτυα, μέσα και πρακτικές  
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
 Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση  
 Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 
 Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της 

εκπαίδευσης 
 Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά 
 Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας  
 Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση  
 Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες 
 Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός  
 Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση  
 Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση  
 Εκπαιδευτικές έρευνες 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ  
 Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο 
 Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία 
 Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 
 Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας  
 Δημοσιολογία και πολιτική 
 Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη 

θρησκεία 
 Επικοινωνία και ψυχαγωγία. 
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

ΜΕΛΗ: 

Arribas J. Manuel Galvin, ETF Specialist in VET & Skills Governance & Lifelong Learning 

Baros Wassilios, Professor, Universität Salzburg 

Garancini Gian Andrea P., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο «APULIAE» Bari 

Green Andy, Professor, UCL Institute of Education 

Kempf Wilhelm, Professor, Universität Konstanz 

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

Otto Hans-Uwe, Professor, Universität Bielefeld 

Sailer Maximilian, Professor, Universität Augsburg  

Seukwa Louis-Henri, Professor, Universität Hamburg  

Sünker Heinz, Professor, Universität Wuppertal 

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Αρβανίτης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής Πατριαρχικής Αν. Εκκλ. Ακαδημίας Κρήτης 

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Αργυρίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Βλίζος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Γιαβρίμης Παναγιώτης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Γκασούκα Μαρία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 

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

Ελευθεράκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αθηνών 

Ζορμπάς Κωσνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 

Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 

Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης των ΕΑΠ και ΔιΠαΕ 
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Καραδημητρίου Αχιλλέας, Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας & MME, Παν/μιο  Κρήτης 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, πρ. Σχολικός Σύμβουλος Δ. Ε., ΠΔΕ Κρήτης 

Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Παν/Μιο 

Θράκης, ΕΚΚΕΦΕ Δημόκριτος  

Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κουβάτσου Εύα,  Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara / CULagos 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 

Κουλαϊδής Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

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

Cyprus 

Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Λάβδας Κώστας, Καθηγητής π. Αντιπρύτανης  Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

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

Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Αττικής 

Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ, ΠΔΕ Κρήτης 

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αθηνών 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής σχολικής μονάδας  

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

Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Νικολάου Σουζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων 

Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα ΠΔ. 407/80, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού 

Πολύκεντρου, ΑΔΕΔΥ 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παπαιωάννου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Παπούλας Ανδρέας, Π.Λ.Ε - Προϊστάμενος Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, (ΔΙ.Π.Α.Ε)  Κύπρου 

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

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου 

Κύπρου 

Ρουμπής Νικόλαος, Καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Δράμας 

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας  και Θράκης 

Σολωμού Αιμίλιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Κρήτης 

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

Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΔΕ Πελοποννήσου 

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθηγητής Σύμβουλος Ε.Α.Π. 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                      
ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρβανίτης Χριστόφορος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Μαρκάκη Ειρήνη 
 

 

ΜΕΛΗ: 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή  

Γερακιανάκη Γαλάτεια  

Γιαμαλάκης Γρηγόρης 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καλογεράκης Γεώργιος 

Καμπαναράκης Αλέξανδρος 

Καπετάνιου Ελένη 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος 

Κουβάτσου Εύα 

Λίβα Άννα  

Λίπα Βασιλική 

Μακρυγιαννάκη Στυλιανή  

Μαρινάκη Ζαφειρούλα 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Σιφακάκης Πολυχρόνης 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

Χανιωτάκης Γιάννης 

Ψαλτάκη Ευγενία 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 
Αλεγκάκης Γιώργος  

Αναγνωστάκης Γεώργιος 

Αρβανιτάκης Μιχαήλ 

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 
Βλαχάκης Γιώργος  

Βογιατζάκη Ειρήνη 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Γρηγοράκης Ιωάννης 

Δαβάκης Στυλιανός 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Καδιανάκη Μαρία  

Καλυκάκη Έφη 

Καραβασίλης Ιωάννης 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος 

Καρκανάκη Μαρία 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κοσμαδάκης Νικόλαος 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λαμπράκης Μανώλης  

Μαραυγάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μίλκα Μαρία 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαπέτρου Σάββας 

Περυσινάκης Αντώνης 

Σιφάκης Νικόλαος 

Σκουλά Ειρήνη 

 

Σπανόπουλος Λάζαρος 

Στριλιγκά Μαρία 

Ταμιωλάκης Γεώργιος  

Τσεντελιέρου Σοφία 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Τσοράγλου Αγγελική 

Φαραζάκης Νικόλαος 

Φουντουλάκης Αντώνιος 

Χουρσανίδου Αναστασία 
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Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μεταφράσεων 
 
Αμαραντίδου Δέσποινα 

Βλάσση Θεοδώρα 

Βούλκος Σταύρος 

Βώβου Ευαγγελία 

Γιαννοπούλου Στυλιανή 

Γιαννουλάκη Στυλιανή 

Γιουβρή Βαΐα 

Γοργίλης Χρήστος 

Γύφτουλα Γεωργία 

Δεμερτζίδου Ιωάννα 

Δρακούλη Αθανασία 

Θεοδωροπούλου Ηλιάνα  

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καραγεώργου Μαρία 

Καραγιάννη Λαμπρινή 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος 

Καραμπέκιου Ζωή 

Καραμπίνη Ζαχαρένια 

Καρούντζου Γεωργία 

Κοσκινά- Χατζηκυριάκου  Φαντίνα 

Κοτταρά Σωτηρία 

Κουτσογιάννη Σοφία 

Kouvatsou Paraskevi 

Κυριαζή Ειρήνη 

Κωφίδου Χριστίνα 

Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 

Λαμπίρη Μαρία 

Λάμπρου Αγάπη 

Λιάπη Βασιλική 

Μαραβελάκη Σωφρονία 

 

 

Μαρκάκη Χαρά 

Ματαλιωτάκη Δήμητρα 

Μαυροπούλου Ελένη  

Μπουρμπούλη Αγγελική 

Παλόγου Ιωάννα 

Παπαγεωργίου Μαρίνα  

Παπαδοπούλου Ελένη 

Παπασπύρου Μαρίνα 

Πετροπούλου Ελένη  

Πλατανίτη Νικολέττα 

Πολίτου Αντωνία 

Πολυχρου Μαρία  

Ρέλλια Μαρία 

Σαριδάκη Μαρίνα 

Σηφάκης Βαγγέλης 

Σίτα Δήμητρα 

Σκόδρα Ελένη  

Στασινάκη Χρυσούλα 

Σταυριανάκη Μαργαρίτα 

Σφακιανάκη Ελευθερία 

Τενέντε Παναγιώτα 

Τζαφέρη Μαρία 

Τζοτζαδίνη Άννα 

Τριγωνάκη Ελένη 

Τσιντώνη Τιτίκα-Κωνσταντίνα 

Φασλή Παναγιώτα  

Φουντουκίδου Αλεξάνδρα 

Χαλιώτου Αικατερίνη 

Χριστολουκά Ιωάννα  

Ψαλτάκη Ευγενία  
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ΜΥΝΗΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 
 

Το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών επιβεβαιώνει τη σημασία της αρχικής διοργάνωσης. Μιας 
διοργάνωσης που καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο στη συνείδηση της επιστημονικής 
κοινότητας της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.  

Ιδιαίτερα, η φετινή θεματική για την «Επικοινωνία, την πληροφόρηση, την ενημέρωση 
και την εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία 
ο κόσμος ολόκληρος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας πανδημίας στο χώρο 
της εργασίας, της επιστήμης και της μετάδοσης της γνώσης.  

Ως Περιφέρεια Κρήτης, συγχαίρουμε ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.Α.Κ.Ε., καθώς επίσης τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και όλους τους συμμετέχοντες 
στο συνέδριο. Είμαστε βέβαιοι, πως μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, μέσα από 
τις προφορικές ομιλίες και τις υπόλοιπες εισηγήσεις, θα αναδειχθούν σημαντικά θέματα 
που αφορούν τη μετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση. 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 
Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής 

και του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης, από 10 - 12 Ιουλίου 2020, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου 
Ηρακλείου. 

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας είναι: «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ενημέρωση 
και Εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα».  

Κυρίες και Κύριοι 
Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης, της πληροφορίας καθώς και τα μέσα 

ενημέρωσης και επικοινωνίας καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές εξελίξεις. Οι 
μεταβολές που συντελέστηκαν και συντελούνται στα πεδία αυτά, λόγω της δυναμικής 
εισβολής και ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, μεταβάλλουν διαρκώς τη λειτουργία τους 
και τη μεταξύ τους σχέση, με σημαντικές προεκτάσεις και επιδράσεις στην επιστήμη, στην 
έρευνα, στην εκπαίδευση, στην κοινωνία των πολιτών, στη λειτουργία της αγοράς, στην 
πολιτική και στην οικονομία. Το φαινόμενο αυτό, σε μια εποχή όπου όλα αλληλεξαρτώνται, 
αλληλοσυνδέονται και κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, επηρεάζει ολοένα και 
περισσότερο ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής μας ζωής και παράλληλα αναδεικνύει την 
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αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας, κοινωνικής συγκρότησης και εκπαίδευσης. 
Ταυτόχρονα, τίθενται διάφοροι προβληματισμοί για διάφορους κινδύνους, όπως είναι οι 
τάσεις υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, το ζήτημα της ισότιμης 
πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφορία και στην ενημέρωση κ.ά.  

Το Συνέδριό μας θα επικεντρωθεί κυρίως στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση για τα 
πεδία της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
λειτουργία τους στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ευρύτερα 
στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην οικονομία και στην πολιτική. Ταυτόχρονα, θα 
προσφέρει και θα αξιολογήσει ευκαιρίες διαλόγου και δράσεων, με στόχο τον 
επαναπροσδιορισμό και την οργάνωση της γνώσης που έχουμε για τα ζητήματα αυτά. 

Στο Συνέδριό μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αξιόλογους ομιλητές και ειδικούς 
εισηγητές. Θεωρούμε ότι με το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί, τις ανοιχτές 
συζητήσεις, τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τα εργαστήρια, τις εισηγήσεις και τις 
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είναι το συμπόσιο για νέους επιστήμονες - που οργανώνεται 
από το Πανεπιστήμιο του Salzburg- με εισηγητές από την Αυστρία και τη Γερμανία, θα 
φωτιστούν πολλές άγνωστες πτυχές των πεδίων της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και 
της ενημέρωσης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς των πεδίων της πληροφόρησης, 
της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, δηλαδή τη δυναμική της επικοινωνίας, την κοινωνία 
της πληροφορίας, τη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική, πολιτική και 
οικονομική ζωή, την εκπαίδευση και οικονομία, την αξιολόγηση και τη σημασία της 
παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών, τα καινοτόμα 
προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης και τις νέες τεχνολογίες.  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για την «Επικοινωνία, Πληροφόρηση, 
Ενημέρωση και Εκπαίδευση», καθώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο μιας γόνιμης 
συζήτησης και αφετηρία για μελλοντικές συνεργασίες, στο πλαίσιο των εξελίξεων των 
πεδίων αυτών. Αξιοποιώντας την εμπειρία της διοργάνωσης προηγούμενων Συνεδρίων, θα 
προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης. 
Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη 
πόλη του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου. 

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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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Οδυσσέας Ζώρας, Καθηγητής και πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος του 

Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 
 
Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί για κάθε χώρα την σημαντικότερη επένδυση σε πόρους 

και ανθρώπινο δυναμικό. Ο κεντρικός της πυρήνας είναι η προετοιμασία τόσο σε γνωσιακό, 
αλλά και σε ηθικό επίπεδο, των νέων, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις 
της ενήλικης ζωής τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα ανοίξουν νέα πεδία, θα 
δημιουργήσουν νέο πλούτο, θα υποστηρίξουν την όποια προσπάθεια ανασύνταξης της 
χώρας. Επιπλέον, η ανώτατη εκπαίδευση, είναι στενά και άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας.  

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τους δείκτες ανταγωνιστικότητας του 
World Economic Forum, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 87η θέση παγκόσμια. Προηγούνται Σρι 
Λάνκα και Αλγερία, και έπονται το Νεπάλ και η Μολδαβία. Στους επιμέρους δείκτες και 
ειδικά ως προς την ανώτατη εκπαίδευση, η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία 
(1η από 137 χώρες) ως προς τον αριθμό πτυχιούχων ως % του πληθυσμού, αλλά βρίσκεται 
στην 106η θέση ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης. Το λογικό θα ήταν να ρίξει κανείς 
το βάρος του και τους πόρους του στην ποιοτική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.  

 
Τι ακριβώς θέλουμε από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο;  
• Σχολές εκπαίδευσης επιστημόνων και τεχνικών υψηλής στάθμης για να στηρίξουν 

την οικονομική ανάπτυξη; 
• Παροχή εκπαίδευσης για να μην φεύγουν οι νέοι (και συνάλλαγμα) στο εξωτερικό;  
• Έσοδα από αλλοδαπούς φοιτητές που θα έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα;  
• Παροχή αφορμής για την διατήρηση νεανικού πληθυσμού και διασπορά του σε 

επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας;  
• Αναβολή του προβλήματος καταγραφής της ανεργίας;  
• Μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων έρευνας; 
• Εστίες παραγωγής τεχνογνωσίας και καινοτομίας;  
 
Καθένα από τα παραπάνω απαιτεί διαφορετική στρατηγική, κατανομή πόρων και 

θεσμικές ρυθμίσεις και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορούν να επιδιωχθούν όλα 
ταυτόχρονα.  

Μια ιδιαίτερη κατηγορία Ανώτατης Εκπαίδευσης καλύπτει το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η αποστολή του είναι να παράξει υψηλής ποιότητας Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Δικαίωμα του καθένα είναι η Δια Βίου Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, το 
ΕΑΠ προσελκύει σημαντικό αριθμό υποψήφιων φοιτητών και παρέχει ευκαιρίες 
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εκπαίδευσης σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς η εκπαίδευση μπορεί να γίνει από 
το σπίτι και σύμφωνα με τις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες και τα προγράμματα 
του καθενός. 

 

 

ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Αθανάσιος Κυριαζής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Γραμματέας  
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

 
Η έρευνα και η καινοτομία είναι η γέφυρα μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του 

επιχειρηματικού κόσμου και κύριοι συντελεστές ανάπτυξης της χώρας μας. Αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Καμία 
στρατηγική ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, αν δεν επενδύει στη γνώση και στην 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των καινοτομιών. Η έρευνα και η 
καινοτομία συμβάλλουν στη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας, ενώ παράγουν μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τομείς, όπως η 
υγεία, η καθαρή ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εκπαίδευση. 
Προκειμένου να μεταμορφωθούν τα ερευνητικά δεδομένα σε προϊόντα είναι απαραίτητο 
να δοθούν κίνητρα, ώστε τα Πανεπιστήμια να γίνουν περισσότερο εξωστρεφή, να έχουν τη 
δυνατότητα συνεργειών και δημιουργίας spin off εταιριών. Η επένδυση στην έρευνα και την 
τεχνολογία είναι μονόδρομος. Η  ΓΓΕΤ έχει χαράξει, και θα το πράξει και στο μέλλον, μια 
στρατηγική για τον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
προσανατολισμένη στην οικονομική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής 
Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας 

(ΙΤΕ) 
 
Η εισήγηση εστιάζει στο ρόλο της εκπαίδευσης και της έρευνας για την πρόοδο της 

κοινωνίας, στην αμφίδρομη σχέση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στο ρόλο της 
Πολιτείας στη χρηματοδότηση της έρευνας, στην αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων για την κοινωνία, στη ιδιαίτερη σημασία της αριστείας στην έρευνα, στην 
υψηλή διεθνώς απήχηση της έρευνας που γίνεται στην Ελλάδα και στον πρωταγωνιστικό 
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ρόλο των Ιδρυμάτων της Κρήτης, όπως και στις Νησίδες Αριστείας και στην ανάγκη 
ενίσχυσής τους από την Πολιτεία.  Στο τέλος θα αναφερθούν παραδείγματα από την έρευνα 
που γίνεται στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και από τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της.  

 

 

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ. 
 

Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
(ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου 

Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 
Μαρία Δρακάκη, Κοινωνιολόγος, Δρ Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ., Διδάσκουσα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Σοφία Σαριδάκη, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Βασίλης Δαφέρμος, Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής, Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης   

 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η επισφαλής εργασία και η νέα γενιά στην σημερινή 

Ελλάδα. Αρχικά ανακινούνται θεωρητικά ζητήματα και επιχειρούνται εννοιολογικές 
διασαφήσεις. Εν συνεχεία αναλύονται κάποιες κρίσιμες διαστάσεις του φαινομένου 
διεθνώς με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις του στους βιογραφικούς σχεδιασμούς και τις 
βιοτικές τροχιές των νέων, ενώ επιχειρείται μια επισκόπηση της αντίστοιχης κατάστασης 
των πραγμάτων στην Ελλάδα σήμερα, με δεδομένους τους τεκτονισμούς μετασχηματισμούς 
στην αγορά εργασίας, που επέφερε η Κρίση και η Ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση και στην επισφαλή εργασία στην Κρήτη. Τέλος, παρουσιάζονται το 
βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο και τα πρώτα ευρήματα της δευτερογενούς ποσοστικής 
ανάλυσης ενός, υπό εξέλιξη, Ερευνητικού Έργου το οποίο υλοποιείται από ερευνητική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το οποίο εντάχθηκε με την με ΑΠ 117 /14-01-2020 
Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με κωδικό ΟΠΣ 5048510) και χρηματοδοτείται από 
αυτό.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εισήγηση βασίζεται σε έρευνα που  συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση 2014- 2020» στο πλαίσιο του project «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην 
Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής ποσοτική ανάλυση, πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου και 
ερευνητικά εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής» (MIS 5048510).   
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Σολωμού Δρ Αιμίλιος Α., Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρίας Ιστορικών Σπουδών  
 
Η παρουσίαση αυτή θα ασχοληθεί με την χρήση και κατάχρηση της Ιστορίας και τις  

επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφόρησης. Είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ιστορία πάντοτε αποτελούσε και ακόμη αποτελεί ένα από 
τους βασικούς πυλώνες στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με ουσιαστικές πτυχές 
της ιστορίας της χώρας τους, την εθνική τους ταυτότητα και της καθημερινότητας τους. Η 
Ιστόρια, αρχίζοντας από τα σχολικά χρόνια μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη 
δημιουργία του χαρακτήρα, των αντιλήψεων και δεξιοτήτων των μελλοντικών πολιτών. Οι 
ακαδημαϊκοί ιστορικοί με το δικό τους επιστημονικό τρόπο ερευνούν, καταγράφουν, 
αξιολογούν και αναλύουν τις σχετικές πηγές ενός θέματος. Θεωρητικά τα επιστημονικά 
συγγράμματα έχουν πολλά να προσφέρουν στην ευρύτερη κοινωνία πέραν του στενού 
ακαδημαϊκού κύκλου τους.Κάποτε πετυχαίνουν να περάσουν θετικά μηνύματα που 
οδηγούν σε ευεργετικά αποτελέσματα.Είναι όμως γεγονός ότι συχνά η ιστορία 
παραποιείται για διάφορους λόγους και χρησιμοποιείται ως μέσο προπαγάνδας και 
διαμόρφωσης συγκεκριμένων αντιλήψεων. Αυτό το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη επίδραση 
στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφόρησης όπου τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
κοινωνικής δικτύωσης με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και έκταση μπορούν να διαδώσουν 
πληροφορίες και να διαμορφώσουν αντιλήψεις αποτελεσματικά. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους 
επειδή πολύ πιο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να χρησιμοποιηθεί για 
να προωθήσει συγκεκριμένες απόψεις, πεποιθήσεις και συμφέροντα, πολιτικά οικονομικά 
και άλλα.Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν οι σχετικοί έλεγχοι για να μην γίνεται 
κατάχρηση της Ιστορίας. Αυτοί οι ελέγχοι μπορεί να είναι μέσω της θέσπισης σχετικών 
νόμων και κανονισμών αλλα και με την καλλιέργεια μιας ορθής δεοντολογικής προσέγγισης 
από αυτούς που ασχολούνται με τη χρήση και διάδοση ιστορικών γεγονότων και της 
ιστορίας γενικότερα. 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Η Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες Οδηγίες και Συστάσεις σχετικές με την  

Εκπαιδευση, Κατάρτιση, Κινητικότητα και Επαγγελματικών Προσόντων προχώρησε στην 
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Σύσταση της 20ης Δεκεμβρίου 2012.  
Η Σύσταση εισηγείται στα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) να προσφέρουν στους ανθρώπους την 

δυνατότητα να δείχνουν τι έχουν μάθει εκτός της Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Σύμφωνα με την Σύσταση τα Κ.Μ. θα πρέπει να θεσπίσουν, το αργότερο μέχρι το 2018 

και σύμφωνα με τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες και με τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο, 
ρυμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Μία ουσιαστική πρόνοια της σύστασης είναι ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης/κατάρτισης  να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην τυπική μάθηση ατόμων με επικυρωμένη μή τυπική και 
άτυπη μάθηση. 

Η σύσταση ορίζει την άτυπη μάθηση/εκπαίδευση ως η δια βίου διαδικασία απο την 
οποία το άτομο αποκτά και συσσωρεύει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αντιλήψεις απο τις 
καθημερινές εμπειρίες, απο το περιβάλλον, το σπίτι, εργασία, ταξίδια, αναγνώση βιβλίων, 
εφημερίδων κλπ. 

Η μη τυπική μάθηση/εκπαίδευση ορίζεται αυτή που παρέχεται στον εργασιακό χώρο.  
Επομένως το κάθε  Κ.Μ. πρέπει να είχε ήδη καθιερώσει μηχανισμούς επικύρωσης της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολή διότι πρέπει να συσταθούν 
μηχανισμοί επικύρωσης αξιόπιστοι, ρεαλιστικοί και αποδεκτοί για όλα τα επαγγελματα. 
Παράλληλα οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και συγκρίσιμοι με τους 
μηχανισμούς των άλλων Κ.Μ. 

Ένα παράδειγμα των πιό πάνω είναι, πως πιστοποιείται/επικυρώνεται η άτυπη 
εκπαίδευση του συγκολλητή ή του σερβιτόρου ή του κρεωπόλη.  

Η σύσταση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι 
πρέπει να αποδείξουν την εκπαίδευση/κατάρτιση που κατέχουν στην χώρα υποδοχής τους. 

Η εισήγηση μου θα παρουσιάσει την Σύσταση της 20ης Δεκεμβρίου 2012. Θα γίνει 
ιδιαίτερη μνεία τί έλαβε υπόψη της  η Ε.Ε.  για να προχωρήσει στην Σύσταση αλλά και τις 
πραγματικές δυσκολίες υπάρχουν στην εφρμογή της 

 
 

"IDENTITIES" PROJECT: NOVEL TEACHING APPROACHES TO INTERDISCIPLINARITY 
FOR STEM CHALLENGES 

 
Nipyrakis Argyris, Department of Primary Education, University of Crete 

Kokolaki Athanasia, Department of Primary Education, University of Crete 
Stavrou Dimitris, Department of Primary Education, University of Crete 

 
The contemporary societal challenges (e.g. climate change, nanotechnology & innovative 

materials, artificial intelligence) that the young generation has to deal with require new 
interdisciplinary knowledge and skills, in contrast with the disciplinary boundaries between 
the S-T-E-M (Science-Technology-Engineering-Mathematics) fields that characterize the 
current educational system. New teaching approaches that will assist students to meaningful 
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integrate knowledge and skills from several disciplines are needed, whilst teacher education 
programs that will focus on informed epistemological approaches and models of 
interdisciplinarity, along with exemplary STEM teaching material have to be developed.  

Under this prism, the european program IDENTITIES, through a partnership of 5 
universities from 4 countries, aims in developing STEM teaching modules for pre-service 
teacher training both in advanced and curricular topics.  In particular, advanced STEM topics, 
which are intrinsically interdisciplinary, such as: a) Artificial Intelligence, b) Nanotechnology 
applications, c) Quantum applications, d) Climate change e) Modelling & Social Networks will 
be analysed based on an interdisciplinary perspective in regard to epistemological, 
methodological, argumentative and linguistic aspects. In parallel, interdisciplinary curricular 
topics, enlightening “border problems” and the dynamic interplay between Mathematics 
and Physics/Computer Science will be analysed, incorporating historical and epistemological 
aspects. Hence, STEM teaching modules including courses, hands-on activities, teacher 
guides and resources will be developed and disseminated online across different european 
contexts. The modules will be tested and revised through the organization of two 
international summer schools for preservice teachers of Mathematics, Physics and Computer 
Science.  

Outputs of the program will provide guidelines and recommendations for stakeholders 
for the promotion of interdisciplinary and innovative STEM teacher education and is 
expected to contribute at national and European level in filling the gap between school and 
society by promoting an inclusive and sustainable growth of the youth.  

 

 

SOME FINDINGS ON PEER TEACHING AND VIDEO LEARNING IN HIGHER 
EDUCATION 

 
Prof. Dr. Maximilian Sailer (Universität Passau) 

 
The use of videos in university teaching is not a new innovation. It goes back to the 

1960s. Nevertheless, the scientific interest in audio-visual media is continuously increasing, 
especially due to the digitisation of universities and the bandwith of technical possibilities  

(Pauschenwein & Lyon 2018). There are various forms and application scenarios of such 
learning videos (cf. Nestmann & Wilhelm 2014; Sailer &; Figas 2015). However, a 
characteristic design feature is the bimodal structure with a simultaneous presentation of 
visual and auditory elements (cf. Kopp et al. 2009, p. 56). It is conspicuous that most  

studies on learning videos concentrate on learning videos created by teachers & 
lecturers. Those videos made by students are not in the centre of interest. Therefore, this 
study tries to explore the meaning, purpose and effects of videos made by students.  
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POPULISM AND EXTREMISM IN THE MIDDLE OF SOCIETY, OR: WHEN EDUCATION 
IS NOT USEFUL AND WHEN IT PROTECTS 

 
Prof. Dr. Andreas Zick (Universität Bielefeld) 

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

orientations are penetrating the democratic heart of society. They lead to polarisation, 
divisions and conflicts that result in violence. They do not only reach 'isolated groups', but 
also penetrate the middle classes and educated citizens. The middle is becoming radicalised. 
Communicative campaigns, information control and the associated shifts in norms play a 
role here. The lecture will report from research in Germany. It will show how and why anti -
democratic orientations are penetrating society, especially with the long-term study "Group-
Focused Enmity" (since 2002 until today) and studies on radicalization. In view of the 
conference, we will also take a look at educational groups and educational factors. At the 
end, the lecture will ask questions that are pressing: How does education deal with 
radicalisation in society? How does education deal with these radicalizations in society? How 
does education deal with the fact that authoritarian and punitive ideas of education are 
becoming more and more widespread? 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 propose? 

 

 

BLOCH UND PRAXISTHEORIE: BLOCHS BEITRAG ZUM PRAXEOLOGISCHEN 
VERSTÄNDNIS VON BILDUNG UND FORSCHUNG 

 
Prof. Dr. Solvejg Jobst  

 
Im Beitrag diskutiere ich die Potenziale von Blochs Theorie im gegenwärtigen 

Bildungsdiskurs. Vor dem Hintergrund der ökonomisch-neoliberalen Vereinnahmung des 
Bildungsbegriffs ist eine wissenschaftliche Neuformulierung von Bildung dringend notwendig 
– und zwar eine solche, die den ideologischen Dualismus zwischen „Subjekt und Objekt“ und 
„Theorie und Praxis“ überwindet und ein praxeologisches Verständnis von Bildung und 
Bildungsforschung generiert. Welche Aspekte von Blochs Theorien sind hierbei fruchtbar? 
Zur Beantwortung dieser Frage verknüpfe ich Blochs Hoffnungs- und 
Widerstandsphilosophie mit (neueren) praxistheoretischen Erkenntnissen. Als 
Grundelemente eines durch Bloch inspirierten praxeologischen Verständnisses von Bildung 
und Bildungsforschung werden herausgestellt: Gesellschaftsveränderung, Desubjektivierung, 
Materialisierung, Autonomie der Praxis und gesellschaftliche Verantwortung.  
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STAGING TERROR: THEATRE PRODUCTIONS AS INTERDISCIPLINARY CHALLENGE  
 

Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner (Universität Salzburg) 
 
By focusing on recent theatre and opera productions foregrounding conflict, terror and 

violence, I shall explore strategies of raising awareness, engaging with audiences and 
creating intercultural experience. My central argument is that, in order to understand 
theatre’s power and emotional appeal on audiences, its cultural responsibility and memorial 
strength, we need to explore productions rather than plays. This is, of necessity, an 
interdisciplinary  venture, as my study of recent theatre and opera productions will show, 
taking into account creative decisions as well as practical constraints such as budgets, 
venues and social issues. 

 

DIVERSITY IN EDUCATION INSTITUTIONS? –  EXAMPLES OF AMBIVALENT 
ATTITUDES OF STUDENTS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND KINDERGARDEN 

TEACHERS IN GERMANY  
 

Prof. Dr. Beate Küpper 
 
While Diversity and anti-Discrimination with respect to several aspects such as ethnic, 

cultural and religious characteristic is a highly proposed value in the European Union, the 
implementation of Diversity is lagging behind. This holds also true for Education Institutions 
such as Schools and Kindergardens. Even more, the value of Diversity is undermined by 
widely shared prejudices, hate speech and conspiracy myths that questions the equality of 
social groups and effects institutions as a whole (e.g. who is recruited as employer, who is 
more or less encouraged, which implicit and explicit rules are in effect). Two empirical 
studies will be presented that show ambivalent attitudes respectively behavior toward 
Diversity in Education Institutions in Germany. Study I based on qualitative and quantitative 
interviews with Kindergarden teachers. Results indicate that Kindergarden teachers are fairly 
open towards diversity on the one hand side but share at the same time attitudes that 
hinder Diversity such as anti-immigrant and assimilative attitudes; they are more open 
towards diversity with respect to the children than to that of the team (that is usually very 
homogenous). Study II addresses decisions made by students in Educational Science to 
encourage young school kids based; here, we used an experimental design. Results show 
that a (fictive) child with an immigration/lower social class background is less encouraged to 
visit a school of higher education (Gymnasium) than a child with no immigration 
background/higher social class background. Results will be discussed in terms of the 
challenges when it comes to the implementation of Diversity in Educational Institutions 
including also new challenges arising by right-wing populism, hate speech and fake news.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
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AN EDUCATIONAL COMMUNICATION STRATEGY FOR ARCHAEOLOGICAL 
HERITAGE CONSERVATION: LESSONS LEARNT IN MEXICO 

 
Gandara Manuel, Full time professor-researcher 

 
Archaeological heritage in Mexico is huge: more than sixty thousand sites are officially 

registered, but academic estimates place the real number more than ten times that number. 
To study and care of them, we have only about 1,200 archaeologists. I would not be 
surprised if the situation was very similar in Greece, Egypt, India, Perú, Bolivia, Guatemala, 
and other countries and regions (like the Near East) with heritages that are vast compared to 
the resources available for their protection. 

This disproportion would defeat any hope of preserving at least a representative sample; 
but, in México, more than 24 million people come to see our sites museums.  I have argued 
before that if we could convince even a small number of these visitors of the importance of 
our heritage, we would have many new allies to help us. To do that, however, we need to 
change our communication strategy: while the information provided in panels at the sites 
has been improving recently, it is still filled with technical terms and assumes people will 
understand the values of heritage by contemplation. Five studies at world heritage sites in 
our country clearly show that we are not reaching our audiences, nor promoting a 
conservation culture.  

This is why we have been developing a new communication strategy, for non-formal 
heritage education, based on Ham’s “thematic interpretation”, which was originally 
developed in the United States, and quickly adopted world-wide. We will exemplify our 
methodology with a project currently underway at the archaeological site of Xochicalco. 

 

 

EL CASTIGO COMO EDUCACIÓN: ¿LOS MILAGROS? DE LA VIRGEN DE SAN JUAN 
DE LOS LAGOS:1623.1668. JALISCO, MÉXICO.  

 
Felipe de Jesús López Contreras, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los 

Lagos 
 
Justificación  
Esta virgen es una de las más visitadas durante todo el año. Por ejemplo, el número de 

peregrinos que asistió en el año 2016 a la fiesta de la candelaria, que se celebra el 2 de 
febrero, “fue de un millón 250 mil. Los peregrinos proceden de los estados de Querétaro, 
Guanajuato, Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Zacatecas y el Distrito Federal, 
además de contingentes que provienen de Estados Unidos” . Es una imagen de las más 
visitadas de México y, sin embargo, ha sido poco estudiada en lo religioso, lo político, lo 
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cultural y lo social. Además, la virgen de San Juan de los Lagos ha alcanzado extensiones 
mayores. Por ejemplo, la parroquia y santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos 
en San Antonio Texas , asimismo la parroquia del mismo nombre en Matamoros Tamaulipas 
.  

Resumen  
El presente trabajo intenta analizar dos relatos de la virgen de San Juan de los Lagos 

como una manera de fomentar los buenos comportamientos, las virtudes y legitimarlas, 
según la Iglesia católica y dentro del campo religioso. Las narraciones y las imágenes 
tuvieron relevancia debido al contexto: la Contrarreforma. Esta, encontró en las narraciones 
e iconos, una forma de pedagogía cristiana, una manera de llevar la religión tanto a personas 
de las altas jerarquías y letradas, como a la gente pobre e ignorante . Este análisis se 
realizará desde una perspectiva de la Historia Cultural, entendida “como la historia de la 
construcción de la significación…, las representaciones y las prácticas, la historia de las 
formas y mecanismos por los cuales las comunidades perciben y comprenden su sociedad y 
su historia” .  

Para analizar los dos relatos, nos serviremos de los conceptos propuestos por Pierre 
Bourdieu como: campo (o campos), que son “espacios de juegos históricamente constituidos 
con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” . Este concepto es 
válido para el campo económico, político, intelectual y el religioso, que es el que nos 
interesa. Cabe agregar, que los campos son espacios estructurados que definen lo que está 
en juego y los intereses específicos de un campo, como legitimar su posición dentro de ese 
campo. Cada campo engendra su propio interés . Además, la estructura de un campo es un 
estado, de la distribución, en un momento dado del tiempo (es histórico), del capital 
específico que está en juego. El campo “se trata de un capital que ha sido acumulado en el 
curso de luchas anteriores, que orienta las estrategias de los agentes que están 
comprometidos en el campo y que pueden cobrar diferentes formas como: el capital social, 
cultural, simbólico…” . Siguiendo con Bourdieu, un campo social constituye un campo de 
luchas destinadas a conservar o a transformar ese campo de fuerzas. Se trata de la 
conservación o de la subversión de la estructura de la distribución del capital específico, 
“que orienta a los demás dotados del capital específico a estrategias de ortodoxia y a los 
menos capacitados a adoptar estrategias de herejía” .  

En este caso, las luchas sirven para transformar o conservar la estructura del juego, llevan 
la lucha por la imposición de una definición del juego y los triunfos necesarios para dominar 
el juego: “todo campo es el lugar de una lucha más o menos declarada por la definición de 
los principios legítimos de división del campo” . Cabe agregar que todo campo tiene que, 
implícitamente, conservar la existencia del campo. Por último, el concepto de discurso 
autorizado, el cual sus agentes detentan un poder proporcionado por un capital simbólico, 
es decir, cuyo reconocimiento procede de un grupo, como la institución religiosa, por citar 
un ejemplo . 

Asimismo, usaremos el término de ideología, entendida como todas las manifestaciones 
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de la vida intelectual y colectiva , que dotan de sentido común a lo que antes no lo era. Los 
relatos, creados por la Institución religiosa, ayudaron a crear una ideología para formar y 
fomentar comportamientos de acuerdo a lo que el grupo hegemónico desea, de acuerdo a 
sus intereses específicos. Por último, “las ideologías consisten en representaciones sociales 
que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de 
sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción… Ellas controlan y 
organizan otras creencias socialmente compartidas  ” Teun A. van Dijk nos dice que las 
ideologías proporcionan funciones cognoscitivas, además proporcionar coherencia a las 
creencias de un grupo y así facilitar su adquisición y su uso en situaciones cotidianas .  
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EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE POST-TRUTH ERA: MANAGING 
EDUCATIONAL REFORM AND CHANGE 

 
Choi Taehee, Department of Education Policy and Leadership The Education University of 

Hong Kong, Assistant Professor 
 
In this post-truth era, communicating accurate information becomes more complex. 

People can easily create, circulate and access information, sometimes, half-truth or 
alternative facts. This equally applies to communications concerning educational reform and 
change, across different levels of a society and between institutes and individuals. In this 
talk, I will illustrate how information can be distorted and biases can be created, even when 
it is not intentional. Understanding this process is important, as it can affect the success of a 
reform or change management. It is also essential to theorising the evolutionary change 
processes. How do messages and information alter during a reform process? How can we 
manage organic educational change so that new stakeholders are ably led and allowed to 
contribute to equitable quality education? These questions will be discussed using cases of 
medium of instruction and educational privatization reform and change as examples. The 
talk will conclude with some implications for change-management and knowledge creation. 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

EL CASTIGO COMO EDUCACIÓN: ¿LOS MILAGROS? DE LA VIRGEN DE SAN JUAN 
DE LOS LAGOS:1623.1668. JALISCO, MÉXICO  

 
López Contreras Felipe de Jesús, Profesor de asignatura "A" del Centro Universitario de los 

Lagos de la Universidad de Guadalajara 
 
Esta virgen es la segunda más visitada en todo México. El número de peregrinos que 

asistió el año pasado a la fiesta de la candelaria, que se celebra el 2 de febrero, fue de 
1,250,000 a San Juan de los Lagos Jal., Méx. Estos proceden de los estados de Querétaro, 
Guanajuato, Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Zacatecas y el Distrito Federal y 
Estados Unidos.  

El trabajo analiza dos relatos de la virgen de San Juan de los Lagos como una manera de 
fomentar los buenos comportamientos, según Iglesia Católica, mismas que fueron escritas 
en la Contrarreforma. En las narraciones e iconos, encontraron una forma de pedagogía 
cristiana, para toda la sociedad. Nos ayudaremos de la Historia Cultural que es la historia de 
la construcción de la significación y las formas en que las comunidades comprenden su 
sociedad. Usaremos el término de ideología: entendida como todas las manifestaciones de la 
vida intelectual y colectiva, que dotan de sentido común a lo que antes no lo era.  

El primer castigo que analizaré es de 1668 y trata de una mujer llamada Mariana 
Montoro, hidrópica confirmada. Sin encontrarle alivio a sus males decidieron llevarla al 
Santuario de la Virgen de los Lagos. Ahí prometió a la imagen servirle por dos años en el 
santuario si aliviaba su mal y se alivió. Pero no cumplió su promesa y murió. El segundo 
relato es de 1668. Trata de un hombre ciego que residía en Querétaro. Fue santuario para 
pedir que le devolviera la vista. Al momento, el hombre pudo ver. De regreso, el hombre 
pensó que si la vista iba a causar la pérdida de su alma que la imagen se la quitará y la 
imagen lo dejó ciego. La pregunta es la siguiente: ¿Por qué los fieles creen que la Virgen 
María es “vengativa-Sabia”? 
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THE MYTH OF COMMUNICATION IN POSTMODERNITY 
 

Andrade Romo Edmundo, Research Professor, Universidad de Gudalajara / CUCosta 
Cornejo Ortega José Luis, Research Professor, Universidad de Gudalajara / CUCosta 
Andrade Salazar Andrea Beatriz, Professor, Universidad de Gudalajara / CUCosta 

 
Communication, as a human aspect, is a cultural construction subject to the categories of 

time, space and mode. So it is essential to understand how these categories impact 
communication in postmodernity, for example: the predominance of aesthetics over ethics; 
the dissociation of science with morality; the supremacy of the image over the narrative; the 
transitory and fragmented by absolute and political truths unified this as a postmodern 
condition in David Harry. It is intended to explore how postmodern discourse enters into 
contradiction when it strengthens the idea of a state citizen against universality and 
globalization, generating and communicating, at the same time, the threat of the stranger's 
dirtiness, to which Schütz and Bauman allude. Returning to the idea of Gustavo Bueno in his 
Myth of culture as a container and computer for postmodern discourse where we can see 
that differences are elements of violence, this paper analyzes the discourse on the 
construction of World Peace through Culture and Education that promote UNESCO-UNICEF. 
The new values of plurality, tolerance and inclusion seem to be contrary to the reality of 
displacements, migrations, wars and separations in current geopolitics. Is the international 
discourse (communication) about human rights, social justice, equity, equality, fraternity, a 
strategy with other interests? Is postmodern communication and globalization a myth with 
its true monsters and heroes? 

 

 
INTELLECTUAL CAPITAL IN THE EU UNIVERSITIES DURING THE REFUGEE CRISIS; 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES TOWARDS THE 21ST CENTURY 
 
Kalemis Konstantinos, Refugee Educational Coordinator, Member of the Independent 

Department for the Coordination and Monitoring of the Refugee Education of the Ministry of 
Education and Religious Affairs 

 
Europe has an opportunity. The influx of refugees crossing the continent’s borders has 

elicited a mixed wave of emotions among politicians and citizens - but where some see 
chaos and a burden for Europe, academics see potential for a great contribution. Education 
is essential for giving refugee children hope for the future; development goals cannot be 
achieved without educating those who have been left behind. For Syrian and Afghani youths 
who have been forced from their homes and have lost everything, education is about more 
than qualifications or test scores – it embodies their hope for the future.  
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Education brings long-term societal benefits: aside from increased political engagement, 
educated children contribute intellectual capital and pursue entrepreneurial opportunities 
when they grow up, boosting economic growth.  

For refugees who have already received an education, it is vital to recognize this part of 
their identity and to nurture their knowledge and intellectual capital. A refugee’s academic 
training and intellectual interests travel with them wherever they go and follow their flight.  
If refugees are given the necessary resources, networks, and opportunities, they can 
reconnect with their true identities in any of the EU countries or elsewhere in the world.     

It is crucial not only to prioritize working with refugees but to formulate a system that 
allows academics to make use of their positions of influence. The ideal system can garner all 
the various acts of support, no matter the magnitude – for instance, giving a free lecture or 
making it accessible online, becoming a mentor, providing research resources or granting 
library access to refugees. These small acts can, together, amount to meaningful change.   

On an individual level, academics can reach out based on shared interests to identify 
possibilities for interesting collaborations and exchanges of ideas within their field of 
expertise. 

 

 
ONLINE BEHAVIOR VS. FACE-TO-FACE BEHAVIOR IN MIXED MODALITY COURSES 

 
Magaña López Yolanda, Professor, University of Guadalajara 

Ponce-Rojo Antonio, Professor, University of Guadalajara 
Hernández Vega Leticia, Professor, University of Guadalajara 

 
This article offers the results of a study conducted at the second public university with 

the highest enrollment in the Mexican Republic. The online and face-to-face behaviors of 
undergraduate students in psychology (n = 123) in formal courses that, during 2011, 
Facebook were used as a platform for online interaction in mixed work modalities. The 
teachers' opinions about the roles assumed by the participating students, as well as those of 
the students themselves about themselves and their peers, were contrasted with the results 
of an analysis of the content of the contributions online, carried out using a technique based 
on the proposal and initial categories of Henri (1992), and the use of a set of subcategories 
characterized by the authors in previous works related to that reported in this document. 
Differences in online and face-to-face behaviors were found in the roles assumed by one in 
three students throughout the 18 face-to-face sessions and 18 weeks of online work. The 
document closes with an analysis about the possible explanations of the results obtained 
and the conclusions that can be derived from them. 
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THE INCIDENCE OF THE UNIVERSITY OF GUADALAJARA ESTRUCTURAL REFORM 
IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE OF JALISCO REGIONS, THE CASE OF THE 

COAST OF JALISCO UNIVERSITY CENTER, 1994-2019 
 

Delgadillo Guerrero Marco Antonio, Profesor Investigador Titular del Centro Universitario de 
la Costa de la Universidad de Guadalajara 

Patiño García Camilo, Profesor Investigador Titular del Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara 

Carrillo García Salvador, Profesor del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara 

 
In the decade of the 1990s, the University of Guadalajara community began a reflexión 

process about its own structure and educational model, which resulted in the University 
Reform of 1994. As a result of the reform the university structure suffered a major 
transformation through a decentralization process, and the inclusion in all its activities of the 
substantive functions of research and spreading of knowledge and culture and not just 
dedicating itself exclusively to teaching. 

The reform changed the University from an institution constituted by schools for high 
schools or upper secondary education level and faculties for higher education geographically 
concentrated in Guadalajara metropolitan area, into a consolidated University Network with 
presence of schools of upper secondary education level and University Centers, which offer 
undergraduate and postgraduate educational programs, in the twelve regions of the State of 
Jalisco and in 109 of the 125 municipalities that comprise it; In addition a departmental 
model was adopted leaving in the past the Napoleonic model of schools and faculties.  

After 25 years of the reform, it´s pertinent to reflect on how the structural and academic 
transformation of the University of Guadalajara has influenced the socioeconomic 
development in the different regions of the state of Jalisco, specially the University Center in 
the Coast of Jalisco located in the Costa-Sierra Occidental and include the South Coast 
Region of Jalisco and the south of the state of Nayarit. 

 

 
LEARNING LOCATED IN THE TRAINING OF THE CULTURAL MANAGER. THE CASE 

OF ARCHIVES STUDENTS AT ENES, MORELIA, UNAM 
 

Bernal Astorga Yaminel, Full Time Associate Professor at ENES, Morelia Unit, UNAM 
 
Since 2015 at the National School of Higher Studies, Morelia Unit, UNAM, the first 

generation of students of the Bachelor degree of Archive Management and Document 
Management, which today is in its fifth generation, presents a new curricular linked to fields 
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of study such as: Information Technology, Administration, Law and History, but what is 
peculiar is that a good part of the teaching process of the students is based on situated 
learning, which means, that the teacher generates experiences close to reality where theory 
and practice converge together. That,  not only helps the graduate in archival to respond to 
the context demanded by archivology in Mexico, it also helps the graduate to develop tools 
that help him understand and solve situations he will live outside of school.  

The profile of archivists that both institutions and society need today are subjects that go 
beyond organizing and cataloging collections; professionals trained in disruptive 
technologies are required; with tools in the area of research and with a high sensitivity to 
heritage, because working with memory has the possibility of being also a cultural manager. 

 

 
DEVELOPMENT OF ART AND PSYCHOLOGY IN UNIVERSITY STUDENTS 

 
Cabral Araiza Jesús, HEADING RESEARCH TEACHER “C” 

 
IN THE TEACHING EXPERIENCE OF AN ARTS PROGRAM, THE MATTER OF “REALITY AND 

REPRESENTATION" OF THE DEGREE IN ARTS, IS LOOKING TO DEVELOP AND EXCEED 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCANDS THAT PREVENT THEM FROM POTENTIATING THEIR 
ART, BE IT IN PHOTOGRAPH OR PAINTING. IN SOME OF THESE EDUCANDS, THE RESULTS 
HAVE BEEN HIGHLIGHTED. IT IS LOOKING TO SHOW HOW TO IMPROVE THE CONDITIONS OF 
SELF-ANALYSIS AND REFLECTION AND IN SOME CASES THE PSYCHOLOGICAL THERAPY CAN, 
FIRST, IMPROVE THE PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF LIFE OF THE STUDENT AND AFTER 
REFLECTING A DEGREE OF ELABORATION ALTERATION. SOME EXPERIENCES SHOWN THAT 
BASED THE SIGNED. 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL PARADIGMA DE LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

López Alvarado Mónica Patricia, Profesor investigador (Universidad de 
Guadalajara/Secretario de División Tecnología y Procesos 

Briseño Vilches Alejandro, Profesor investigador 
Corona Gómez Diana, Profesor investigador 

 
El presente artículo es una descripción sobre el desarrollo de la práctica docente que se 

implementa en la licenciatura de diseño industrial en el Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, México; bajo la  modalidad 
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del aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje orientado a proyectos y estrategia 
didáctica del team teaching.  

Los principales retos de la práctica docente en la educación superior, requieren de 
estrategias didácticas orientadas a identificar el perfil de los estudiantes y con ello la 
posibilidad de centrar el aprendizaje congruente con dichas características. Lo anterior 
permite implementar su formación académica y profesional orientado a proyectos reales 
cumpliendo objetivos desde la disciplina del diseño. Por otro lado, bajo esta modalidad 
didáctica del aprendizaje orientado a proyectos, le permite al estudiante tener un 
acercamiento a las necesidades del entorno en que se desarrolle y satisfacer las necesidades 
del ser humano contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  

De esta manera, el papel que desempeñan los docentes hoy en día implica no sólo 
actualizarse a nivel disciplinar o pedagógico, sino, sobre todo, diferenciarse en su práctica 
docente bajo un paradigma educativo congruente con los retos actuales y que conlleva la 
innovación educativa para el logro de la formación de seres autogestivos, innovadores, 
críticos y constructores de un presente y futuro desde la ética profesional en que se 
desarrollen. 

 

 
CLIL METHOD 

 
Tudor Mariana, 168 Middle School, Bucharest, Romania 

 
168 Middle School is the promoter of the CLIL method, attracting several schools and 

organizations in the deployment of an Erasmus project.  
CLIL is a modern method which integrates the teaching of content from a curriculum 

subject with the teaching of a non-native language.  
The CLIL method (integrated learning of the foreign language) can lead to the decrease of 

school dropout. 
In a CLIL classroom, the curricular subject and new language skills are taught toget her 

and thinking and learning skills are integrated too.  
CLIL teachers can be subject teachers, language teachers or classroom assistants. 

Different teachers have different goals that can be achieved through a high degree of 
cooperation among them: language teachers need to learn more about subject content and 
subject teachers need to learn about the language needed for their subjects.  

Every CLIL lesson should consist of a set of activities based on each of the following four 
guidelines: 

content: it refers to the subject aims 
cognition: CLIL promotes cognitive or thinking skills which challenge learners 
communication: learners have to produce subject language in both oral and written form 
culture: understanding ourselves and other cultures makes the process of 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

66 
 

communication with foreign people more effective. 
In applying  the CLIL method, connections between learning and students’ lives should be 

made regularly as well as connections with other speakers of the CLIL language. Current 
materials from media or other sources should be used as often as possible.  

There are identified impact elements for schools as organizations. 

 

 
ONLINE FORMAL EDUCATION AS A TOOL FOR PROFESSIONALIZATION IN HEALTH 

AND SAFETY AT WORK IN MEXICO 
 

Moreno Badajós Miguel Ángel, Master´s degree student 
 
In Mexico, like in most of the countries that belong to the OECD, a higher education 

degree improves the results in the labor market compared to other lower educational levels. 
Although the percentage of the population that is studying for a Bachelor’s degree in Mexico 
has increased, due to the high requirements in time and resources, it is still difficult to access 
a level of specialization studies, which will enchance competitiveness. On the other hand, 
the health and safety at work profession must be adapted to the changing needs of the 
productive sector. Since e-learning and digital studies have proved to be a viable alternative 
for an improvement in professionalization and skills acquisition, the Mexican government 
has created a wide range of online training courses, the Distance Training Program for 
Workers, through which more than 60 thousand workers have been trained in the last five 
years. In this study it is attempted to analyze this new reality, as well as propose alternatives 
for a better understanding and application of online studies for the professionals in the field 
of health and safety at work, who have assumed this technology-mediated education. 

 

 
STUDENTS ACT FOR CLIMATE CHANGE ANABLED BY ICT TOOLS 

 
Stamatopoulou Aikaterini, Teacher in Primary Education 

 
Three classes of 6th graders of the 15th  Primary School of Heraklion, Crete, Greece 

participated in the project”Climate Change:What if we were able to change it?” during the 
school year 2015-2016. 

The project was based on P.Freire’s approach aiming at empowering people to become 
change agents adapted to the needs of young learners. 

The e-Reflect project was an Erasmus+ KA200 in service training project.Teachers had to 
develop a Lesson Plan based on its approach and implement it in the classroom.  
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In the author’s Lesson Plan, the notifying difference was that  there were indoor activities 
and e-tivities in a digital context. 

Students  followed “six steps of the e-reflect approach”,serving the initial idea of active 
citizenship.  The Lesson was tought as far as the curriculum  concerns  within the frame of 
the Social  Political Education. 

Starting from an initial question:”What if we were able to change it?”,students elected  
and explored the issue of the Climate Change. 

They explored it by working collaboratively for four weeks   using mostly   ICT and a 
variety of   Web 2.0   tools ,sites  .  

Students  had to: recall prior knowledge, define knowledge, recognize the severity of the 
issue, work collaboratively in  research groups , to develop digital skills , choose and highlight 
a specific issue gradually, design an action plan, create a presentation, develop a digital 
narration and act as citizens. 

Students adapted the e-reflect approach . They expanded their actions beyond the walls 
of  classrooms,  worked collaboratively on a social issue using digital tools. They gradually 
increased their awareness in  cognitive , social areas and digital literacy.  

More important they became ambassadors of the gained knowledge and spread it to  
family ,peers and  community . 

 

 
INTERPRETATION AND INCLUSION: ARCHAEOLOGICAL HERITAGE FOR THE BLIND 

PUBLIC 
 

Martín Macías María del Mar, Professor, Universidad de Guadalajara / CULagos 
 
One of the great challenges that archaeology has is to share whit the society the 

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

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

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

 

 
ΤHE INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
 

Milathianaki Giasemi, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the Basque 
Country, UPV/EHU 

 
The 20th century has been internationally significant for Special Education Needs. The 

negative attitude and prejudices that had society in previous years towards people with 
disabilities began to be eradicated. The institutions of custodial care and educational 
practices on people with Intellectual Disabilities were replaced by new humanitarian’s, 
educational’s and phychosocial’s practices. Those people were be treated as a weak and 
powerless group which do not has phychosocial’s and learnigs’ needs, but only basic 
functional lifelong skills. For this reason, international organizations try to provide primarily 
the rights of those disabled people instead of to engage them with the ability to have access 
to content by improving their developing knowledge, their learning skills and understandings 
in all environments. In this change, a key role had the reauthorization of the legislation and 
the various specific educational programs for people with significant intellectual disabilities. 
Those programs enable those children to overcome their barriers and having access to the 
general curriculum. 

The main goal now becomes the right of participation of all children in the general 
education system. The new education Act Amendements for Individuals with Disabilities 
(IDEA) of 1997 and the passage of No Child Left Behind Act of 2001 revised the Education Act 
of 1965 and signaled an educational system that is compulsory and free for every child. Also, 
the regulation provides that educational programs will focus not only on the life and 
functional skills, but on the peculiarities’ and the individual learning needs’ of each student 
with Intellectual Disabilities separately. In this way, new terms such as «inclusion» and 
«integration» were realized after the World Special Education Congress in Salamanca in 
1994. In this study therefore, the literature review sought to provide the implementation of 
Inclusive Education of children with ID in general schools either on European or non-
European countries. 
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EDUCATION AND ALEXITHYMIA: PRESENCE IN STUDENTS OF ONE MEXICAN 
UNIVERSITY 

 
Hernández-Contreras Jorge, University of Guadalajara / Ph.D Student 

Ponce-Rojo Antonio, University of Guadalajara 
Castañeda-Barajas Adriana, University of Guadalajara 

 
This study documents the results of the diagnosis of the presence of alexithymia among 

the students of the University of Guadalajara, with Campi in San Juan de los Lagos and Lagos 
de Moreno, Jalisco. México; Belonging to the cycles 2018  and 2019, which gives a period of 
time of approximately 14 months. For obtaining the data was applied the Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20) of Graeme J. Taylor. A representative sample of the University, 
corresponding to 400 students from a population of 2499 students of the Campi Lagos de 
Moreno and San Juan de los Lagos of the cycles already mentioned, where the 48% 
corresponded to men and 52% women, with an average age of 21 years; was a simple 
random sampling with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. 

The results show that 14% of the students presented with features that are integrated in 
the profile of a person with alexithymia, moreover 21% of students are placed in a range of 
possible alexithymia and 65% in the range of absence of alexithymia. It should be noted that 
the presence of these characteristics prevailed among women with a 9.5% of the sample 
worked, unlike the 4.5% obtained in men, data which leaves a lot to discussion in 
comparison with other research where show the opposite results. The research has other 
important points of scope in the crossings of information and/or variables, which are data 
that involve the place of origin, age, sex, career and cycle that they attend, giving results 
interesting and relevant for the present study and subsequent investigations.  

This type of study serve as a basis for the development of prevention and intervention 
programs for students, aimed at improving its integrity from the knowledge and 
understanding of themselves 

 

 
CRITICAL LITERACY AND USE OF METACOGNITIVE STRATEGIES IN ONLINE 

READING PRACTICES IN UNIVERSITY STUDENTS 
 

Moreno-Badajós Pedro, Universidad de Guadalajara /  Postgraduate student 
López-Rios Luis Pablo, Universidad de Guadalajara / Bachelor student 

 
In the age of digital information, what and how we read has changed in recent decades. 

Several  authors agree that reading online involves greater cognitive effort and some claim 
that online reading has become superficial, without a deep or critical understanding. This 
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research seeks to make a first approach to the online reading practices of students at the 
Centro Universitario de los Lagos and to know if metacognitive strategies and critical reading 
are present and correlated both in search for academic information, such as reading posts 
on Facebook. The study was carried out through a triangulation method with quantitative 
and qualitative tools. Reading practices on Facebook were analyzed quantitatively, using two 
inventories: Critical Reader Practice Inventory (IPLC), created by the authors, and an 
adaptation of the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) created 
by Mokhtari and Reichard (2002). While for research and online reading of disciplinary 
concepts, information was collected qualitatively through semi-structured interviews. The 
results found a weak positive correlation between metacognitive strategies and critical 
reading; its realized of a moderate presence in the use of metacognitive strategies and 
critical reading practice. It is appreciated that the reading activity of students, both for 
disciplinary and vernacular texts, is presented as a situated reading practice, in which the 
context and biographical experiences of the subjects determine the metacognitive strategies 
and the possible critical approach to texts. 

 

 
ARCHAEOLOGISTS IN TROUBLES! A CULTURAL HERITAGE NEWS SHOW, MADE BY 

KIDS 
 

Delgado Rubio Jaime, Research Professor, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 
Kids have creativity, humor, and a huge capability of self-expression. That's something we 

take advantage of in the process of co-creation of a news show with cultural heritage on the 
core. The project, called "Archaeologists in Troubles" has been supported by the National 
Institute of Anthropology in Mexico. It started in 2016, and 12 video capsules have been 
created with school kids who live in rural areas close to famous archaeological sites (some of 
them with indigenous population). 

The news show is a model of experimental co-creation, where school children and young 
people make decisions about themes and sections. Throughout the process of production, 
the kids have fun and they enjoy their cultural heritage. Their perspective as locals on 
cultural heritage shows up, as well as the one that their parents, teachers and people from 
the town shares with them. 

In this paper, I want to show how we can use alternative vias to strengthen social 
bonding. 
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THE BEST THING TO SAY ABOUT BIG ARCHAEOLOGICAL SITES 
 

Jiménez Izarraraz María Antonieta, Research Professor, El Colegio de Michoacán 
 
Relevant information is something our visitors to archaeological sites want to find. 

“Relevance”, is a key concept in heritage interpretation. The recognition of its consideration 
is based on the fact that there is an easier understanding of the importance of the things 
when information that we give about them is related with something people previously 
knows and cares about. In Archaeology, typical discourses created to the public are mainly 
descriptive of two aspects, plus a mention of a third: First, the objects as the archaeologist 
sees them (size, color and other features); second, activities as the researcher interpret 
happened in the past, where the objects took place. The third presents, implicit or explicitly, 
academic statements about their meaning or function. These data are not always too 
relevant to the public. In this paper, I present an experiment for recognizing other kind of 
information, based on strategic interviews made to archaeologists specialized in particular 
archaeological sites. 

 

 
THE DIFFUSION OF MALINCHISM IN MEXICAN MEMORY AND IDENTITY 

 
Spinoso Arcocha Rosa María, Professor, University of Guadalajara / CULagos 

 
In Mexico, the topic of the moment  is the “500 years of the conquest”, and among the 

principal actors of this historical event, one of the most important  is “Doña Marina” or “La 
Malinche”, who has been classified as the icon of treason for the Mexican nationalism and 
identity. She is the reason why the word “Malinchism” was born; in fact this word has been 
defined by the Mexican Academy of the Language as the “attitude of those who show 
attachment to the foreign and belittle their own ”. “Malinchista” is a concept that allow us to 
delineate in an effective way, the aspects of the psychological and cultural reality of the 
Mexican people. Consequently, “malinchismo” defines them, not because all the Mexican 
people are “malinchistas”, but because this concept is an antonym of patriot and therefore 
the evaluation criteria of the definition of good and the bad Mexican people. Thus, some 
people think that if someone wants to know the Mexican people, should understand what 
“Malinchismo” is. In this presentation, I propose an approach to the historical process that 
gave place to the image of “La Maliche” as a traitor character and, therefore, matrix of 
“Malinchismo”. Genesis which permits us to see some elements of the Greek culture as 
Medea, Jason and the Argonauts. 
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CONFRONTING PREJUDICE IN CLASS, AN ATTEMPT 
 

Karountzou Georgia, Education Coordinator 
Lagonikou Sophia, School Director 

 
Issues relating to diversity are becoming increasingly important in European societies. 

Not only is Europe becoming more diverse in all terms, providing a rich opportunity for 
intercultural understanding, but diversity is also an undeniable aspect in many modern-day 
conflicts in intercultural relations.  It is important to respect the development of individual 
identities and to confront prejudice and discrimination based on all differences.  

In our culture, the terms prejudice and stereotype have strong negative connotations, so 
it’s rare to meet someone who explicitly acknowledges them and acts according to those 
concepts of thinking. 

The most common phenomenon is hostility towards different ethnic groups or minorities 
of any kind. The purpose of this paper is to make both teachers and students aware of 
stereotypes that shape their ideas, as well as become  aware that stereotypes hinder the 
true knowledge of reality. All educational tools presented might help to pin down 
stereotypes, without judging them, but only reflect on why people reason in this way. 

 

MOVIE STORIES: INSIGHTS FOR COLLECTIVE AND INDIVIDUAL MOVIE ANALYSIS 
 

Karountzou Georgia, Education Coordinator 
Lagonikou Sophia, School director 

 
Movies are not a mere entertaining tool showing captivating plots, but they could also be 

used to prepare students to trigger their autobiographic stories and experiences, thus 
shaping and sharing memories. Travelling with movies through someone else’s eyes can 
become an innovative educational experience. In this way students will be able to meet 
different interpretations of our complex world and discuss interculturalism and plural 
identities. Movies always show a reality, filtered through a certain culture, as all movies are 
culture-bound.  This opens to both dialogue and reflections on one another’s world 
perceptions and on how people interpret reality. 

 

NATIONAL TRANSPARENCY PLATFORM, AN AMBITIOUS INFORMATION AND 
COMMUNICATION TOOL IN MEXICO 

 
González Vallejo Francisco Javier, Professor, University of Guadalajara / CULagos 

 
Access to public information is of paramount importance especially for societies in a 
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transition towards democracy. 
In February 2015, Mexico passed a new General Transparency Law in which, among many 

other things, it established the obligation to generate a national transparency platform (PNT 
for its acronym in Spanish); a computer tool in which people from Mexico, and any part of 
the world, can do the following: 

1.-See the published information of the entire Mexican public sector, 2.-request 
information that is not published, 3.-request the exercise of your rights to access, rectify, 
cancel or oppose the use of your personal data (ARCO rights), 4.- Report any dispute with 
the above. 

There is probably no other ambitious digital venture in the world that pretends that 
people, from anywhere in the planet, can access the information of the different orders of 
Mexican government: the federal government, the 32 state governments, and the 2500 
municipal governments. 

This technological platform was developed by the National Institute of Transparency, 
Access to Information and Protection of Personal Data (known as INAI). It is used for that 
more than 70 thousand administrative units, of almost 8 thousand public entities, publish 
information that the law says must be published. Since its launch in May 2016, it has 
accumulated more than 2.2 billion records with information available to the public. People 
have used it to submit more than 1 million applications and 30 thousand means of challenge 
complaining about something that did not go as expected. 

This document seeks to briefly describe what the creation of this platform means, the 
initial difficulties of its launch, analyze what has been achieved so far, and evaluate the 
impact that it begins to generate in Mexican society. 

 

PUPPET THEATRE IN GREECE: AN INTERACTIVE FIERD OF COMMUNICATION AND 
EXPRESSION FOR POLITICAL EDUCATION WORK 

 
Gabrani Theodora, Primary school teacher 

 
The aim of my contribution is to give an overview of the history of puppet theatre in 

Greece and to highlight the importance of this medium for political education. Based on the 
current scientific discourse - as it was also presented in the current congress "Puppet 
Theatre: In The Beginning Were Puppets" (Prof. Coelsch-Foisner, Salzburg) - I argue that 
puppetry involves much more than the combination of many performing arts. Puppeteers 
perform identities, show a sense of mood nuances, express feelings and convey ideas and 
political views, such as ethical values. Since puppet theatre deals with contemporary issues 
and social values, it is a useful tool that enables various forms of political education. In the 
context of the problem definition of my contribution, the question arises: Using the example 
of the Greek puppet theatre scene, how were the productive aspects of puppetry used in 
interaction with children? 
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SOCIAL MEDIA AND THE AUTHOR’S IMAGE 
 

Oancea Maria Ioana, PhD student, University of Bucharest 
 
Perhaps the main difference between social media and previous vehicles of private 

information relies in the active and willing divulging of one’s privacy, unmediated by the 
press - and inherently the possibility to model one’s image while making it seem natural. And 
who would be better equipped for this than writers? 

While Postmodernity claims the "death of the author" and the downfall of his authority 
on interpretation, the writer as a public figure becomes more present and more concrete  
than ever before. Where previously the only available information on an author was a list of 
previous works (a strictly literary identity), nowadays such discretion is rare and even hard to 
maintain.  The public adores peering behind the curtain, into the author’s real life. We could 
even suspect that this  humanizing of the author might in fact be a desacralization of the 
authority that governs meaning.  

On the other hand engaging in the same social media as the public makes the author 
more relatable - a mechanism also used by the diary form novel. 

Writers may disclose possible connections between their fiction and their real life - 
always a hook for the reader’s interest. Using the same online medium sets writer and 
reader in a shared present, something authors have always struggled for. What is more, 
social media has an aspect we can not ignore: the possibility of interaction. 

What if this new interactive level works as a substitute for the traditional trust between 
reader and writer - thus recovering the author-reader relationship? What if the writer’s 
presence online may actually work as an extension of the meta-text in the novel, 
establishing a complicity between author and reader? 

Could we trace a connection between a use of meta-text in an author’s novels and his 
willingness to use social media? 
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1.Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Βασιλείου Κλεοπάτρα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου  
 
Η παρούσα Μελέτη επιχειρεί να περιγράψει τη μη λεκτική επικοινωνία και 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και των μαθητών η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 
την επιτυχία των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ επέκταση τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
O τομέας της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα ευρύς και περιλαμβάνει 
xαρακτηριστικά που  αναφέρονται  στην εκφραστική δυναμική του σώματος (χειρονομίες, 
εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώματος, κίνηση της κεφαλής) αλλά και  
παραγλωσσικά χαρακτηριστικά του λόγου (παύση, ένταση φωνής, ταχύτητα ροής του 
λόγου) καθώς και τη γενική εντύπωση που προκαλεί το ίδιο το άτομο (αμφίεση, μαλλιά, 
μυρωδιά, καλλωπισμός, γενικότερη εμφάνιση). Ο σκοπός της έρευνας είναι να 
προσδιοριστεί η μη λεκτική επικοινωνία στην αίθουσα διδασκαλίας γι αυτό και 
προσδιορίζονται εκφάνσεις συμπεριφοράς που αφορούν τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές, ενώ λαμβάνεται υπόψη ο συγκεκριμένος χώρος της αίθουσας διδασκαλίας και 
διερευνάται η μη λεκτική επικοινωνία που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Εξετάζεται η  
επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών μέσω της μη 
λεκτικής συμπεριφοράς τους, ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η διδασκαλία, καθώς και 
το κλίμα που επικρατεί στις φάσεις αυτής. Μελετάται η στάση του σώματος του 
εκπαιδευτικού, η οπτική επαφή με τους συμμαθητές του, ο χωρικός προσανατολισμός του 
μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας,  η κίνηση των χεριών και της κεφαλής, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Σε ότι αφορά τους μαθητές, η προσοχή των μαθητών, η 
αδιαφορία τους ή η συμμετοχή τους στο μάθημα,  προσδιορίζονται στις τρεις κύριες φάσεις 
της διδασκαλίας, δηλαδή την θεματοποίηση- παρουσίαση της νέας ενότητας, την 
επεξεργασία και τη γενίκευση –άσκηση. Στο πρώτο μέρος αναλύεται και προσδιορίζεται η 
σπουδαιότητα της μη λεκτικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Στο δεύτερο μέρος, με την επιλογή των μεθοδολογικών εργαλείων και τη συλλογή των 
δεδομένων, γίνεται η επεξεργασία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα καθώς και η 
διατύπωση καταληκτικών παρατηρήσεων και προτάσεων. 
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Η ΕΝΔΥΣΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FASHION DESIGNER 
ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ COCO CHANEL KAI 

DIANA VON  FURSTENBERG 
 

Αρβανίτη Φανουρία-Ευαγγελία, Προπτυχιακή φοιτήτρια 
 
Η λέξη μόδα εμπεριέχει, έννοιες και πρακτικές που έχουν να κάνουν με την τέχνη της 

εφαρμογής του σχεδιασμού, της αισθητικής και της φυσικής ομορφιάς στα ενδύματα. Ένας 
fashion designer στο χώρο της μόδας στοχεύει στην πρόβλεψη των αλλαγών στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ παράλληλα εκφράζει την επιθυμία του να 
διαμορφώνει ο ίδιος τις προτιμήσεις τους. Επομένως, μόδα είναι η επικρατούσα τάση, το 
στιλ και γενικότερα οι συνήθεις τρόποι που ντυνόμαστε και συμπεριφερόμαστε ως άτομα 
και ως μέλη μιας συγκεκριμένης συλλογικής κουλτούρας. Ο τρόπος ένδυσης υπηρετεί την 
ελευθερία της προσωπικής ατομικότητας, η ένδυση απελευθερώνει από τις συλλογικότητες  
και εντάσσεται πλέον στο χώρο της ατομικής σύνθεσης και δημιουργικότητας του 
υποκειμένου. Όμως  η μόδα, ως ένα πολυσύνθετο φαινόμενο φανερώνει διαχρονικά τις 
αισθητικές αντιλήψεις, την εξέλιξη, την οικονομική και τεχνολογική, καθώς και τις 
κατευθύνσεις μιας κοινωνίας μέσα από ένα κοινά αποδεκτό ενδυματολογικό κώδικα.  
Επικοινωνιακά οι εταιρείες βασίζονται  στην ανάγκη των ανθρώπων να είναι ταυτόχρονα 
και κοινωνικοί και ατομικοί, καθιστώντας τα ενδύματα εργαλεία μέσα από τα οποία οι 
άνθρωποι μπορούν να πραγματευθούν αυτό το πολύπλοκο σύνολο των επιθυμιών και 
απαιτήσεών τους. Η παρουσία και ο ρόλος του fashion designer σε αυτήν την επικοινωνιακή 
αλληλοεπιδραστική διαδικασία είναι να προσδιορίσει, μέσα από την ενδυματολογική του 
πρόταση και την λογοτυπική εικόνα, τη διαφορετικότητα της ταυτότητας μιας εταιρείας.  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1920-1982 

 
Κατσίφη Βενετία, Διδάκτωρ Κοινωνικής και Πολιτειακής Ιστορίας 

 
Η προτεινόμενη εισήγηση τοποθετείται χρονικά και χωρικά στην ευρύτερη περιοχή της 

Αλιάρτου Βοιωτίας κατά το διάστημα 1920-1980, οπότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως μελέτη 
περίπτωσης στα πλαίσια της Νεότερης Ιστορίας. Στο διάστημα αυτό παρατηρούμε ότι η 
παρουσία των Άγγλων εργοδοτών, οι οποίοι διεύθυναν και επέβλεπαν  τα έργα 
αποξήρανσης της λίμνης Κωπαϊδος, «εισήγαγε πληροφορίες» ενός διαφορετικού κόσμου, 
άγνωστου μέχρι τότε για τους αυτόχθονες. Η πρόσληψη ή  απόρριψη των νέων στοιχείων 
επηρέασε και διαμόρφωσε διαφορετικούς επιμέρους τρόπους ζωής, ορατούς ακόμη και 
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μετά την αποχώρηση των «ξένων» στις αρχές της δεκαετίας του 1950.  
Οι προεκτάσεις της συνύπαρξης μερών, δύο διαφορετικών λαών και πολιτισμών σε έναν 

εξαιρετικά μικρό γεωγραφικό χώρο, άπτονται της ιστορικής εξέλιξης στην εργασία, την 
οικονομία, την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.  

Επομένως, διερευνούμε: 
Με ποιους τρόπους παρουσιάζονται τα νέα στοιχεία-πληροφορίες στον χρόνο-χώρο που 

μελετούμε και σε ποιες ιδιαίτερες πτυχές της καθολικής ζωής των αυτοχθόνων 
εντοπίζονται; 

Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η γνωστική αλλά και ψυχολογική επεξεργασία 
αυτών των στοιχείων, ώστε να προκύψει η ενσωμάτωση και περαιτέρω επιρροή; 

Ποιες είναι οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις  που εντοπίζονται;  
Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, η οποία προφανώς αποτελεί κοινωνική 

έρευνα, εργαζόμαστε κυρίως με ποιοτική ανάλυση στοιχείων που προκύπτουν από τη 
σχετική υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα αρχεία του Οργανισμού Κωπαϊδος. Επιπλέον, 
συμπεριλαμβάνουμε και ποσοτικά στοιχεία προς ανάλυση-σύγκριση, όπως αυτά που 
αφορούν στην αγροτική παραγωγή και στην οικονομία γενικότερα, δείκτες που αφορούν 
στην εκπαίδευση, καθώς και πληθυσμιακές μεταβολές.  

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιούμε τις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες 
ήδη έχουν καταγραφεί μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων.    

 Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η πρόσληψη κάθε πληροφορίας και η επιρροή της 
στον συγκεκριμένο πληθυσμό που μελετούμε, πραγματοποιήθηκε  μέσω της καθημερινής 
και πολύχρονης επαφής και οδήγησε στη δημιουργία σαφών ή υπόρρητων προτύπων 
μίμησης. 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 
 

Μαγκαρδάς Απόστολος, Ιστορικός, Κάτοχος Master of Arts στην Επικοινωνία & Νέα 
Δημοσιογραφία 

 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα 

συγκροτήματα Μ.Μ.Ε. και Δημοσιογραφικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα τον Δ.Ο.Λ., 
κάνοντας ιστορική αναδρομή, αναφέροντας το παρελθόν και το παρόν και εξετάζοντας το 
μάλλον των Μ.Μ.Ε. στη χώρα μας, μέσα από αυτή την ιστορία επιτυχίας. Η ελληνική 
εταιρεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την επωνυμία Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη (ΔΟΛ), ιδρύθηκε το 1922 από τον Δημήτριο Λαμπράκη. Το Βήμα είναι εφημερίδα 
που ανήκει στον Όμιλο Δ.Ο.Λ. Στις 6  Φεβρουαρίου 1922 πρωτοεκδόθηκε «Το Βήμα» υπό το 
όνομα «Ελεύθερον Βήμα». Ιδρυτές του ήταν ο πολιτικός και διπλωμάτης Αλέξανδρος 
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Καραπάνος, ο Αλέξανδρος Διομήδης, ο Γεώργιος Εξηντάρης, ο Γεώργιος Ρούσσος, ο 
Κωνσταντίνος Ρέντης, ο Εμμανουήλ Τσουδερός και ο Δημήτριος Λαμπράκης, ο οποίος 
ανέλαβε και την διεύθυνση, με αρχισυντάκτη τον Γεράσιμο Λύχνο. Για πρώτη φορά η 
εφημερίδα «Τα Νέα» εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 1931 με την ονομασία Αθηναϊκά Νέα ενώ 
έλαβε τη σημερινή της ονομασία το 1945. Προγραμματικά η εφημερίδα εκδόθηκε για να 
αντισταθεί στον κιτρινισμό του τύπου. Η προηγηθείσα της έκδοσης της εφημερίδας «Τα 
Νέα» διαφήμιση τόνιζε τη φιλοδοξία της εφημερίδας να απευθυνθεί σε αναγνώστες που 
αποστρέφονταν τον αχαλίνοτον κιτρινισμόν. Από το 1957, ιδιοκτήτης του Δ.Ο.Λ. ήταν ο γιος 
του Δημήτριου Λαμπράκη Χρήστος Λαμπράκης, που έχει διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο 
στην ελληνική πολιτική και δημοσιογραφία, ιδίως μέσω των εμβληματικών εφημερίδων Το 
Βήμα και Τα Νέα. Μετά το θάνατο του Χρήστου Λαμπράκη το 2009, εκδότης ανέλαβε ο 
Σταύρος Ψυχάρης και τη θέση του ως Διευθυντή πήρε ο Παντελής Καψής. Ο Χρήστος 
Λαμπράκης θεωρείτο ως ο ισχυρότερος άνθρωπος στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. επί δεκαετίες. 
Προσωπικότητα με ιδιαίτερη καλλιέργεια και μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό, την τέχνη 
και την μουσική, υπήρξε ο πρωτεργάτης της δημιουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
Η ιδιοκτησία του Δ.Ο.Λ., τον Μάιο του 2017, πέρασε στην εταιρεία Alter Ego Επιχείρηση 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

 

 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Μανιά Φαίδρα, Εκπαιδευτικός Α/θμιας MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Κωνσταντινίδης Παύλος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας, MSc Νέων Τεχνολογιών, MSc Ειδική Αγωγή 

 
Η ύπαρξης ενός θετικού σχολικού κλίματος στην μάθηση και την εκπαίδευση των 

μαθητών επιδρά άμεσα στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη τους. Το 
σχολικό κλίμα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που έχουν εντοπίσει οι 
ερευνητές, δεδομένου ότι παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία του σχολείου ως χώρου 
μάθησης και συμβάλλει θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.  Θεωρείται ένας 
από τους παράγοντες, που χαρακτηρίζει κάποιο σχολείο ως αποτελεσματικό, γιατί όπως 
υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές επηρεάζει την ψυχική διάθεση, τον ενθουσιασμό, 
την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σε ένα ευνοϊκό για τη 
σχολική μάθηση κλίμα κυριαρχεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα 
μέλη του διδακτικού προσωπικού, αλλά και των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας με απώτερο στόχο η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 
μαθητών.  

Στη παρούσα μελέτη, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται προσπάθεια 
αποσαφήνισης αλλά και διερεύνησης του σχολικού κλίματος, ως ένας παράγοντας που 
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συμβάλλει και ενισχύει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχολικό κλίμα 
έχει χαρακτηριστεί από πολλούς μελετητές ότι είναι ένας από τους λίγους κρίσιμους 
παράγοντες που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία του σχολείου 
(Roueche and Baker, 1986; Norton, 1984; Lezotte, 1992). Η επίτευξη των στόχων μιας 
σχολικής μονάδας, η λειτουργία, η απόδοση και η παραγωγικότητά της διευκολύνονται 
όταν υπάρχουν ξεκάθαροι και αποδεκτοί στόχοι, κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, 
συνεκτικότητα μεταξύ των μελών, υψηλό ηθικό, αυτονομία, προσαρμογή στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Sergiovanni and Starratt, 1993). 
Τέλος στα πλαίσια αυτής της μελέτης, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί σε θεωρητικό και 
εμπειρικό επίπεδο το σχολικό κλίμα μέσα από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η 
επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση-διοίκηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις, όπως και 
η παρουσίαση της έννοιας του σχολικού κλίματος και η επίδραση του στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ "ΚΟΙΝΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ" ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
ΣΒΩΛΟ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟ 

 
Αναστασάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 & ΠΕ13,  MSc Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  MSc 

Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης  
 
O Τύπος της ελληνικής μεσοπολεμικής περιόδου, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της επικρατούσας πολιτικής κατάστασης, των συνειδήσεων των μαζών όπως 
και των στάσεων και αντιλήψεών τους. Ο Τύπος είχε καθοριστική συμβολή και στην 
προβολή επιχειρημάτων υπέρ ή κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος, στη 
δαιμονοποίηση πολιτικών προσώπων υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη δράση τους ή στην 
εξύψωση άλλων εκθειάζοντας το έργο τους. 

Ο Τύπος έπαιξε σπουδαίο ρόλο επομένως στη διαμόρφωση της λεγόμενης «κοινής 
γνώμης», η οποία όμως ως μια ενιαία γνώμη αποτελεί μύθο• αυτό που υπάρχει στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα υλικό ελάχιστα κατανοητό και αόριστο. Πρόκειται για 
έναν όρο, ο οποίος περιγράφει μια ασαφή, ευμετάβλητη και απρόβλεπτη ομάδα ατομικών 
απόψεων, σύμφωνα με τον Bernays. Ομοίως και ο Αλέξανδρος Σβώλος δεν αποδεχόταν την 
ύπαρξη μιας ενιαίας γνώμης και τόνιζε την αναγκαιότητα να καταρριφθεί ο μύθος της 
«κοινής γνώμης» που στοχεύει στην ομογενοποίηση των ποικίλων και πολύ συχνά 
συγκρουόμενων απόψεων. Την ίδια αναγκαιότητα υπογράμμιζε και ο Σεραφείμ Μάξιμος 
από τη δική του σκοπιά, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι ο αστικός Τύπος, εκφράζοντας την 
αντίθεση και αντίσταση της αστικής τάξης απέναντι στο επαναστατικό κίνημα, 
προσπαθούσε να δημιουργήσει μια «κοινή γνώμη» με μοναδικό σκοπό να τη χειραγωγήσει.  
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Προς αποφυγή της χειραγώγησης της «κοινής γνώμης», κρίθηκε απαραίτητο από 
διανοούμενους όπως ο Αλέξανδρος Σβώλος και ο Σεραφείμ Μάξιμος, να υπάρξει μια 
αμερόληπτα ενημερωμένη «κοινή γνώμη». Για να επιτευχθεί αυτό, θεωρήθηκε ότι οι μάζες 
θα πρέπει να μορφωθούν, να καλλιεργηθούν και να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση.  

Για καθέναν από τους μελετώμενους στοχαστές ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης των 
μαζών διαφέρει. Ωστόσο, το σημείο σύγκλισης είναι ότι αμφότεροι αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα απόκτησης πολιτικής παιδείας από τις μάζες προκειμένου να μην 
χειραγωγούνται εύκολα, να μην δελεάζονται από τη χρήση μύθων, αλλά και να μπορούν να 
αποκτήσουν σαφή πολιτικό στόχο αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και συλλογική δράση. 

 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

 
Αποστολόπουλος Νικόλαος, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 
Στην παρούσα εποχή, οι κοινωνίες βιώνουν μια έκρηξη δημόσιων αναπαραστάσεων του 

παρελθόντος, το οποίο μέσω της πολυποίκιλης αφηγηματικής του ανασυγκρότησης και της 
μετουσίωσής του σε Ιστορία συναντάται σχεδόν παντού, σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και με έναν πλουραλισμό πρακτικών και μέσων. Στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, στις κινηματογραφικές ταινίες, σε συζητήσεις με φίλους και με την οικογένεια, 
στις μουσειακές αίθουσες, σε ιστορικούς περιπάτους, σε ψηφιακά παιχνίδια ιστορικού 
περιεχομένου και πολυμεσικές εφαρμογές, στο διαδίκτυο και στον Τύπο, οι εμπειρίες και 
τα ζητήματα του παρελθόντος δηλώνουν την παρουσία τους «εισβάλλοντας» στο παρόν. 
Όλες αυτές οι φαινομενικά διαφορετικές καταστάσεις, διέπονται από κάποιο κοινό 
στοιχείο: αποτελούν εκφράσεις των ανθρώπινων αναγκών για την ιστορία και για τις 
χρήσεις της.  

Η μετάβαση από τη μονοπωλιακή ανασύσταση και ερμηνεία του παρελθόντος (ως 
αποκλειστικό προνόμιο της σχολικής και ακαδημαϊκής ιστορίας) στη συγκρότηση δημόσιων 
αναπαραστάσεων και χρήσεών του από ένα ολόκληρο φάσμα ασύμμετρων παραγόντων, 
όπως τα Μ.Μ.Ε., οι ΤΠΕ, τα πολιτικά κόμματα και οι νεολαίες τους, τα μουσεία, η τέχνη, οι 
θρησκευτικές κοινότητες και οι κοινότητες μνήμης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, η οικογένεια ή 
οι ομάδες (κοινωνικές ή φυλετικές) που διερευνούν το παρελθόν, δημιουργεί νέα δεδομένα 
αφενός στις πρακτικές με τις οποίες προσλαμβάνεται και νοηματοδοτείται η ιστορική 
γνώση και αφετέρου, στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ιστορική παιδεία, η 
ιστορική συνείδηση και η ιστορική κουλτούρα των ατομικών και συλλογικών υποκειμένων 
μιας κοινωνίας. Ειδικότερα, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, οι νέες μορφές 
επικοινωνίας που κυριαρχούν στον μετανεωτερικό κόσμο, καθώς επίσης και η πολυτροπική 
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προσέγγιση στην παρουσίαση των πληροφοριών, επιδρά στο ευρύ κοινό, παράγοντας μια 
εικόνα της ιστορίας που διαφέρει από τα ακαδημαϊκά και διδακτικά πρότυπα της 
Ιστοριογραφίας ως επιστήμης. 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ) 

 
Βλαχάκης Γιώργος Ν., Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ε.Α.Π. / Επικουρος καθηγητής 
 
Η επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων κατά το παρελθόν δεν είχε την ευκολία που 

προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Απαιτούσε χρόνο και κόπο και 
καταλάμβανε ένα σημαντικό μέρος του έργου των επιστημόνων οι οποίοι μέσω αυτής της 
διαδικασίας αποκτούσαν και μία αναγνωρισιμότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Στην εργασία μας θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στα δίκτυα επικοινωνίας 
μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιστημόνων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα αξιοποιώντας 
πρωτογενή έρευνα σε αρχειακές πηγές. Ειδικότερα θα αναφερθούμε ως "μελέτες 
περίπτωσης" στον Τιμολέοντα Αργυρόπουλο και στον Αναστάσιο Χρηστομάνο καθηγητές 
Φυσικής και Χημείας αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον 19ο αιώνα, και στους 
Μιχαήλ Στεφανίδη, καθηγητή Ιστορίας των Επιστημών στο ίδιο Πανεπιστήμιο και Αχιλλέα 
Παπαπέτρου, καθηγητη Φυσικής στο ΕΜΠ  για τον 20ο.  

 

 
AΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
 

Δεληγιάννη Ευφροσύνη - Εριέττα, τ. Σχολική Σύμβουλος, φιλόλογος, PhD 
 
Η εισήγηση αυτή, που εντάσσεται στην ειδικότερη θεματική: Ιστορική αναδρομή, 

παρελθόν, παρόν και μέλλον της επικοινωνίας, παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο 
δυνητικός αναγνώστης ιχνηλατεί στη Νεοελληνική ποίηση τη δυναμική και τις πρακτικές 
περιστάσεων  επικοινωνίας.  

« Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και οι 
διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπήρξαν πάντοτε κινητήριος μοχλός για την 
ιστορικοκοινωνική εξέλιξη» ενώ κάθε εποχή -και η δική μας πολύ περισσότερο- 
χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μια ριζική μεταβολή των πεδίων αυτών, της λειτουργίας 
τους και των μεταξύ τους σχέσεων, με σημαντικές συνέπειες στον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό βίο.» Η ποίηση από την άλλη πλευρά συνιστούσε ανέκαθεν μια πολύπλευρη πράξη 
επικοινωνίας: καταρχήν του ποιητή με το κοινό του, αλλά και των αναγνωστών του έργου 
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του μεταξύ τους, η οποία μάλιστα κορυφώνεται, στην περίπτωση που το περιεχόμενο ή  το 
θεματικό μοτίβο του ποιήματος παραπέμπουν σε σκηνές και στιγμές επικοινωνίας. 

Με τα δεδομένα αυτά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση  
α. θα παρουσιαστούν σε γραμμική χρονολογική πορεία -από τις αρχές της Νεοελληνικής 

ποίησης μέχρι τις μέρες μας- ποιήματα που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα  σε περιστάσεις 
επικοινωνίας. 

β. θα ανιχνευθούν οι πομποί κι οι δέκτες των εκάστοτε μηνυμάτων και παράλληλα οι 
κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενοι δίαυλοι επικοινωνίας, καθώς και η εξέλιξή τους, όπως 
αυτή καταγράφεται στη νεοελληνική ποίηση και  

γ. θα αναλυθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποσκοπεί να μεταφέρει  ο πομπός 
στον κατά περίπτωση αποδέκτη τους.  

Στη συνέχεια της εισήγησης θα σκιαγραφηθούν  οι σκοποί που διαφαίνεται να 
εξυπηρετούνται μέσα από τις προβαλλόμενες στα συγκεκριμένα ποιήματα επικοινωνιακές 
περιστάσεις σε σχέση μάλιστα με τις κατά καιρούς ισχύουσες κοινωνικοιστορικές συνθήκες, 
αλλά και η διαφοροποίηση τους στη ροή του χρόνου, ώστε να ερμηνευθεί και ο ανάλογος 
ρόλος της επικοινωνίας στην εξέλιξη των συνθηκών αυτών. 

 

 
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 

ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ Ο ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ  
 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Υπ. Διδάκτορας Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου, Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Η ολόπλευρη πληροφόρηση συνιστά θεμέλιο λίθο για την ικανοποιητική αντιμετώπιση 

των καταστάσεων που ανακύπτουν. Οι Βυζαντινοί ήταν γνώστες αυτής της 
πραγματικότητας και είχαν αναπτύξει ένα θαυμαστό δίκτυο που μετέφερε πληροφορίες για 
τους γείτονές τους στην Κωνσταντινούπολη. Αυτές οι πληροφορίες δεν σχετίζονταν μόνο με 
την στρατιωτική ισχύ και την πολιτική κατάσταση των υπολοίπων κρατών. Ιδιαίτερη 
προσπάθεια καταβαλλόταν ώστε να γίνουν κατανοητές οι αντιλήψεις των λαών αυτών, οι 
συνήθειες και τα έθιμά τους. Οι αναλύσεις αυτές των Βυζαντινών αποτελούν για εμάς 
πρώτης τάξης πηγές προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονταν οι Βυζαντινοί τους γείτονές τους.  

Η εμφάνιση του Ισλάμ στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας υπήρξε γεγονός 
ιστορικής σημασίας. Οι Βυζαντινοί θα επιχειρήσουν από την πρώτη στιγμή να αναλύσουν 
την νέα κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. 

Στα πλαίσια αυτά, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η επιστολή που συνέγραψε ο 
Μανουήλ Παλαιολόγος και απευθυνόταν στον αδερφό του, Δεσπότη Θεόδωρο. Η επιστολή 
αυτή, κατά τη βυζαντινή συνήθεια, δεν είχε ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά είχε ως σκοπό της 
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εξαρχής να αντιγραφεί και να διαδοθεί, ώστε να γίνει κτήμα των λογίων της εποχής. Το 
έργο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Ο συγγραφέας της είναι 
μορφωμένος και οξυδερκής και μας χαρίζει μια διεισδυτική ματιά στον ισλαμικό κόσμο. 
Επιπλέον είναι γνώστης των πραγμάτων από πρώτο χέρι, αφού συγγράφει την επιστολή του 
κατά το 1390/1391, ενώ βρίσκεται αιχμάλωτος στην αυλή του Τούρκου σουλτάνου 
Βαγιαζήτ. Η υψηλή κοινωνική θέση συγγραφέα και αποδέκτη (ο συγγραφέας θα 
βασιλεύσει, μάλιστα από το 1391 ως το 1425) προσδίδει, μάλιστα, ιδιαίτερη αξία στο έργο, 
στο βαθμό που οι απόψεις που αναπτύσσονται εδώ θα επηρεάσουν την βυζαντινή 
εξωτερική πολιτική. 

 

 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 
 

Καραμπάτος Ηρακλής, Υπ.Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 
 
Στην ανακοίνωση αυτή,θα αναλυθεί το ζήτημα της Ρωμαϊκής ρητορικής, με έμφαση στα 

παραδείγματα του Κικέρωνα και του Κοϊντιλλιανού.Θα εξεταστούν αρχικά,πρωτογενώς και 
ακροθιγώς τα ίδια τα έργα των ρητόρων (De Oratore,Brutus,Institutio oratoria)  και θα 
ενταχθούν σε ενα συγκριτικό πλαίσιο με την αρχαία ελληνική ρητορεία και 
ρητορική(Ισοκράτης,Αριστοτέλης).Επίσης,θα εξεταστεί το επικοινωνιακό "πλέγμα" της 
αρχαιότητας,και η σύνδεση ακροατηρίου και ρήτορα.Τέλος,θα γίνει μια προσπάθεια να 
εντοπίσουμε την επιβίωση των ρητορικών μοτίβων στην σημερινή εποχή,μέσα απο κείμενα 
οπως η κήρυξη του πολέμου στις Η.Π.Α απο τη Ναζιστική Γερμανία,το μοτίβο της 
"Praeteritio" κ.ο.κ. 

 

 
ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
 

Μαμάκης Γεώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
 
Με την εισήγησή μας καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν και να ερμηνευτούν 

αναδρομικά με βάση την Ιστορική – Συγκριτική Ανάλυση  και σε συνάρτηση με το 
κοινωνικο-οικονομικό σύστημα έτσι όπως εξυφαίνεται και προσδιορίζεται ιστορικο-
πολιτικά, ορισμένες σημαντικές μεταβλητές που επενεργούν και διαμορφώνουν την 
κυρίαρχη θέση των τηλεγραφημάτων ως μέσω επικοινωνίας στην διοίκηση και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση των δικτύων 
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επικοινωνίας ως την πλέον διαδεδομένη ερευνητική μέθοδος για την καταγραφή της 
επικοινωνίας στις οργανώσεις, ισχυριζόμαστε ότι τα τηλεγραφήματα επιτελούσαν το ρόλο 
του αγωγού για τη μεταβίβαση μηνυμάτων, οδηγιών και διευκρινήσεων με τις οποίες  η 
εκπαιδευτική εξουσία  προσπαθούσε να εκφράσει τη βούλησή της την οποία τα υποκείμενα 
της εξουσίας θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους.  

Τα τηλεγραφήματα τα οποία αποστέλλονταν από τους εκάστοτε επιθεωρητές προς τα 
σχολεία απαλλαγμένα από διαμεσολαβητικούς παράγοντες και από το μεγαλοπρεπές ύφος 
ενός συμβατικού διοικητικού εγγράφου αποκαλύπτουν, ως μέσο επικοινωνίας,  με 
μετρημένες λέξεις «αθέατες πλευρές του ορατού» και βαθύτερες πτυχές της εκπαιδευτικής 
εμπειρίας. Συνιστούν όχι απλώς ανακλάσεις των ιστορικών συμφραζομένων τους, αλλά 
πολύ περισσότερο προεκτάσεις των κοινωνικών, των εκπαιδευτικών και πολιτικών 
πλαισίων μέσα στα οποία παρήχθησαν.   Το πεδίο παρέμβασης των τηλεγραφημάτων 
αφορά την επιλογή και την οργάνωση της σχολικής γνώσης και  τον τρόπο μετάδοσής της. 
Συνδέεται επίσης με ζητήματα διευθετήσεων, διαδικασιών, πρακτικών, οργάνωσης, 
«τάξης» και ελέγχου, που συνδέονται με την εφαρμογή και τη λειτουργία των σχολικών 
κανόνων και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης της καθημερινής σχολικής 
πρακτικής.  

Τα τηλεγραφήματα αν και δεν έχουν την ίδια υπόσταση από άποψη νομικής ισχύος 
έχουν μεγάλη λειτουργική και πραγματική ισχύ: λειτουργούν συμπληρωματικά και 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των υποκειμένων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, καθώς εκπορεύονται από τον επιθεωρητή που συνιστά διοικητικό όργανο της 
ιεραρχίας. 

 

 
"ΣΚΥΛΛΙΑΣ": ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
 

Παλάντζας Ιωάννης, Δρ. Φιλοσοφίας/ Δ/ντής Λυκείου Λίμνης Ευβοίας 
 
Το Λύκειο Λίμνης, στη Β. Εύβοια, μέσα από τα Προγράμματα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης 

των μαθητριών/ών του, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και ανάδειξη της 
Διοργάνωσης Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης «ΣΚΥΛΛΙΑΣ», ως μοναδικής 
στον Κόσμο και από τις πιο ενδιαφέρουσες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πλέον, η ίδια 
έχει καταστεί θεσμός στο χώρο της Μαραθώνιας Κολύμβησης και από το 2011 τα παιδιά 
μας συμμετέχουν οργανωτικά και αγωνιστικά στις τριήμερες εκδηλώσεις της. Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» 
έχοντας αναδειχθεί στην πιο σημαντική πολιτιστική εκδήλωση της Πόλης, επιδεικνύει 
μεγάλη εξωστρέφεια και προσελκύει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, αθλητές και πρωταθλητές, Α.μ.Ε.Α., 
υπέρβαροι, αθλητικά υπερήλικες, κανονικοί άνθρωποι, τούς διαπερνά, πλέον, η ιδέα της 
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Μαραθώνιας Κολύμβησης και αρέσκονται να κάνουν αυτά που δεν βρίσκονταν σε καμιά 
γωνιά του μυαλού τους. Να ανταποκρίνονται σε απίστευτες δοκιμασίες και να υλοποιούν 
κολυμβητικές διαδρομές, οι οποίες και δρομικά θα φαίνονταν αδύνατον να διανυθούν. Η 
δυναμική που έχει αναπτύξει η Διοργάνωση επανατοποθέτησε τη Λίμνη και τη Β. Εύβοια 
στον παγκόσμιο ιστορικό και τουριστικό χάρτη σε περίοπτη θέση. Μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά του Καλοκαιριού κατόρθωσε να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον με 
τον πλέον ευρηματικό και ουσιαστικό τρόπο. Η συμβολική, μάλιστα, έναρξη των 
εκδηλώσεων της από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κ. Προκόπη Παυλόπουλο, 
απογείωσε τις προοπτικές της Διοργάνωσης στον «ΣΚΥΛΛΙΑ 2017»,  όπου πάλι οι μαθητές 
και οι μαθήτριες μας είχαν πάλι καθοριστικό ρόλο. 

 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ: ΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Περυσινάκη Ευγενία, ΕΔΙΠ τμήματος ΦΚΣ Πανεπιστημίου Κρήτης  
Λενακάκης Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υποψήφιος Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Θράκης 
 
Η παρούσα εισήγηση θα εστιάσει, σε ένα πρώτο επίπεδο,  στην παρουσίαση του 

θεωρητικού πλαισίου που βασίζεται αφενός μεν στη διακειμενικότητα που προσεγγίζει τη 
θεματική  και παραστατική λειτουργία του θρήνου ως κοινού τόπου διαχρονικά παρόντος 
στην ελληνική  λογοτεχνική έκφραση, αφετέρου δε στη μορφοπαιδευτική διάσταση της 
θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου, που αξιοποιεί ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
όπου εντάχθηκε η προετοιμασία και η πραγμάτωση της σχολικής πολιτιστικής εκδήλωσης  
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχολικών πολιτιστικών προγραμμάτων της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθυνόταν στο σύνολο της μαθητικής 
κοινότητας του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου, με τίτλο: Ο Ελληνικός Θρήνος από το Αρχαίο Δράμα στο 
Κρητικό Μοιρολόι . Τα κείμενα που επιλέχθηκαν είχαν ως αφετηρία γνώριμα χωρία των 
σχολικών εγχειριδίων, από την Αντιγόνη Σοφοκλέους και τον Επιτάφιο του Περικλή, σε ένα 
διάλογο με έργα  της ευρύτερης αρχαίας ελληνικής γραμματείας από τη λυρική ποίηση 
(Σιμωνίδης: ο θρήνος της Δανάης),  το Αρχαίο δράμα (Ευριπίδης: Ο θρήνος της Εκάβης στις 
Τρωάδες) και τα μοιρολόγια της δημώδους κρητικής δημιουργίας, τα οποία αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά δείγματα τελετουργικού θρήνου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και 
για τους αποδέκτες της παράστασης, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κοινό 
του Ηρακλείου, καθώς η σύνθετη αυτή παράσταση βγήκε από το στενό πλαίσιο της 
σχολικής μονάδας και παρουσιάστηκε στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου. Ειδικότερα, το 
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συγκεκριμένο πολιτιστικό προϊόν έφερε σε επαφή συμμετέχοντες και κοινό με τον πλούτο, 
το πάθος και το χρονικό άλλα και λογοτεχνικό εύρος του θρήνου ως θεάματος και 
ακροάματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεωρητικό πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος δεν έχει παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί, καθώς το προϊόν που παραδόθηκε 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων ήταν η ίδια η παράσταση των θρήνων, 
διάρκειας δύο ωρών περίπου. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1850 ΕΩΣ 1913 

 
Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 

Διαμαντίδης Αντώνης, Δάσκαλος 
 
Σημαντικός ήταν ο ρόλος των εκπαιδευτικών και συλλογικών ομίλων στην εκκλησιαστική 

επαρχία των Σερρών για την επικοινωνία και οργάνωση του ελληνικού πληθυσμού  ώστε να 
κρατηθεί και να τονωθεί το εθνικό φρόνημα. Οι Σέρρες και η εκκλησιαστική τους επαρχία 
είχαν μια πολυτάραχη ιστορία και η τύχη της περιοχής συνδέθηκε άμεσα με τις ιστορικές 
τύχες του ευρύτερου μακεδονικού χώρου. Η περιοχή των Σερρών, όπως και γενικότερα η 
Μακεδονία, αποτελούσε για πολλά χρόνια αντικείμενο διεκδίκησης από άλλους λαούς των 
Βαλκανίων. Κεντρικός μάλιστα ήταν ο ρόλος της περιοχής κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα.  

Η εκκλησιαστική επαρχία Σερρών κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου ανήκε 
διοικητικά στο σατζάκι Σερρών και πιο συγκεκριμένα, στην υποδιοίκηση (καζάς) Σερρών με 
την οποία σχεδόν ταυτιζόταν. Το ελληνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο και ιδιαίτερα δραστήριο 
ως προς την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής.  

Ιδιαίτερα σημαντική για την εκκλησιαστική επαρχία Σερρών ήταν η εκπαιδευτική και 
συλλογική δραστηριότητα, κυρίως από τον 18ο αιώνα και έπειτα, έως την απελευθέρωση 
της κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913). Ειδικά, από το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, η εκπαίδευση στο χώρο ευθύνης της μητρόπολης Σερρών εκτοξεύεται 
γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη, γεγονός στο οποίο συνέβαλε ιδιαίτερα η προσφορά 
σημαντικών προσώπων της περιοχής, από το χώρο της εκπαίδευσης και της Εκκλησίας. 
Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος των μητροπολιτών Σερρών όσον αφορά την ίδρυση 
σχολείων και την γενικότερη ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Επίσης, πολύ σημαντικός τόσο για 
την κοινωνική όσο και για την εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν ο ρόλος των διαφόρων 
φιλανθρωπικών, πολιτιστικών και φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και αδελφοτήτων. Η έντονη 
εκπαιδευτική και συλλογική δραστηριότητα δεν αφορά ούτε περιορίζεται μόνο την πόλη 
των Σερρών, αλλά και πολλές ακόμη περιοχές της ίδιας εκκλησιαστικής επαρχίας. Επίσης, η 
έντονη ελληνική φιλεκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται όχι μόνο 
στις ελληνόφωνες περιοχές αλλά και σε περιοχές στις οποίες υπερίσχυε το σλαβόφωνο 
στοιχείο. 
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Φραγκάκης Αντώνιος, Φαρμακοποιός - Αρωματοθεραπευτής 

 
Το 1928 η ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Δρ Φλέμιγκ επέφερε σημαντικές αλλαγές 

στα τότε ιατρικά χρονικά. Όμως η υπερβολική και ανεξέλεγκτη  χρήση της  το 1955 οδήγησε 
στη μεγάλη ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα βακτήρια. Αυτή η ιστορία έχει επαναληφθεί 
πολλές φορές ως σήμερα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου των 
«αντιβιοτικών φάρμακων» να είναι ανενεργό. Έτσι σήμερα υπάρχει ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη για ανακάλυψη νέων φαρμάκων με λιγότερες παρενέργειες και την  
καλύτερη δυνατή δράση ενάντια στα βακτήρια. 

Στην παρουσίαση αυτή γίνεται αναφορά σχετικά με την παραγωγή, τη σύσταση και τη 
χρήση των αιθέριων ελαίων, καθώς και το μηχανισμό δράσης αυτών ενάντια στους 
παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται τα παρακάτω σημεία: 
1. Ιστορική αναδρομή της Αρωματοθεραπείας. 
2. Τι είναι αρωματοθεραπεία; 
3. Η Αρωματοθεραπεία με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. 
4. Πώς γίνεται η απόσταξη των αιθέριων ελαίων; 
5. Οι τρόποι χορήγησης αιθέριων ελαίων. 
6. Ο μηχανισμός απορρόφησης των αιθέριων ελαίων. 
7. Η χημική σύσταση των αιθέριων ελαίων. 
8. Οι χρήσεις των αιθέριων ελαίων. 
9. Οι μέθοδοι προσδιορισμού αντιβακτηριακών δράσεων των αιθέριων ελαίων.  
10. Οι μηχανισμοί αντιβακτηριακής δράσης των αιθέριων ελαίων. 
11. Η ανάλυση ιδιοτήτων των τεσσάρων (4) κυριότερων αιθέριων ελαίων με 

αντιβακτηριακή δράση. 
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1.1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ.  
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ-HEISENBERG 

 
Βλαχάκης Γιώργος Ν., Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Ε.Α.Π./ Επίκουρος καθηγητής  
 
Η εργασία φέρνει στο φως της ιστορικής έρευνας στοιχεία από την άγνωστη μέχρι 

σήμερα αλληλογραφία της Φρειδερίκής με τον διάσημο φυσικό Werner Heisenberg. Το 
ενδιαφέρον της Φρειδερικής για ζητήματα φιλοσοφικής ερμηνείας της νεώτερης φυσικής 
καταδεικνύεται μέσα από τα σχετικά κείμενα των επιστολών που ανταλλάσουν μεταξύ 
τους. Η Φρειδερίκη δεν διστάζει να διατυπώσει με σαφήνεια θεωρητικές απόψεις για την 
ερμηνεία των νόμων της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής και αποδεικνύεται ότι 
κατέχει τις βασικές αρχές των θεωριών αυτών. Το ενδιαφέρον της για τη Φυσική άλλωστε 
αποδεικνύεται και από τη συμβολή της στην ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας, του Κ.Π.Ε. "Δημόκριτος" και του τότε Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών. Και για την 
ίδρυση αυτών των σημαντικών θεσμών για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στην 
Ελλάδα συνέβαλε η επικοινωνία της με κορυφαίους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Στοιχεία 
αυτής της επικοινωνίας αναδεικνύονται επίσης στην παρούσα εργασία. 

 

 
ΣΥΝΩΣΤΙΖΟΜΑΙ – ΣΥΝΩΘΟΥΜΑΙ. Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Καλογεράκης Γεώργιος, Δάσκαλος Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Στο βιβλίο Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια», των 

συγγραφέων Μαρία Ρεπούση, Χαρά Ανδρεάδου, Αριστείδη Πουταχίδη και Αρμόδιου Τσιβά, 
έκδοση 2006, στο κεφάλαιο για την καταστροφή της Σμύρνης αναγράφεται: «…η ελληνική 
πλευρά αποφασίζει, παρά τις παραπάνω εξελίξεις, να προχωρήσει τις πολεμικές 
επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Το καλοκαίρι του 1921 ο ελληνικός στρατός 
επιτίθεται µε στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. Η πορεία του όμως ανακόπτεται στο 
Σαγγάριο ποταμό, χωρίς να πετύχει το στόχο του. Ένα χρόνο μετά, οι τουρκικές δυνάμεις, µε 
ηγέτη τον Κεμάλ, επιτίθενται και αναγκάζουν τα ελληνικά στρατεύματα να υποχωρήσουν 
προς τα παράλια. Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. 
Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να µπουν στα πλοία και να 
φύγουν για την Ελλάδα…». 

Η τελευταία πρόταση ήταν η μία από τις αιτίες απόσυρσης του βιβλίου και η 
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αντικατάστασή του με το νέο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου».     
Από το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και σε έγγραφο του Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως και ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 1922, 
διαβάζουμε: «…τα ηρωικά ημών στρατεύματα, τα οποία μέχρι προ ολίγου νικηφόρα 
έστηναν την Ελληνικήν σημαίαν προ των πυλών της Κωνσταντινουπόλεως και εντός αυτής 
της καρδίας της Μικράς Ασίας, μίαν αποφράδα ημέρα συνωθούντο προ των Μικρασιατικών  
ακτών δια να ζητήσωσι σωτηρίαν εις τα Ελληνικά πλοία…». Η εγκύκλιος του Υπουργού 
Ιωάννη Σιώτη, στάλθηκε στα Σχολεία ένα μήνα και είκοσι δύο ημέρες μετά την καταστροφή 
της Σμύρνης. Παρατηρούμε ότι και το 1922 και το 2006 στο βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ 
Δημοτικού, χρησιμοποιήθηκαν δύο συνώνυμα ρήματα για να δηλώσουν την καταστροφή 
της Σμύρνης. Το συνωθούμαι και το συνωστίζομαι. 

Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί ένα σπάνιο και μοναδικό τεκμήριο της ιστορίας, το 
οποίο μετά από 84 χρόνια (1922-2006) καταδεικνύει τη ρηχή σκέψη ορισμένων σύγχρονων 
Ελλήνων ερευνητών της ιστορίας. 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ. ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ 

ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ 
 

Καραγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής/Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Προσφύγων δομής Σχιστού 

 
Η Ελλάδα βρέθηκε στον πυρήνα της παγκόσμιας ιστορίας τα τελευταία χρόνια όταν 

κλήθηκε να αναλάβει την υποδοχή και την φροντίδα των προσφυγικών πληθυσμών οι 
οποίοι κατά χιλιάδες πέρασαν από  τα σύνορά της. Μετά το οριστικό κλείσιμο των 
ευρωπαϊκών συνόρων το 2016 πλέον χρειάστηκε να διαπραγματευτεί και το ζήτημα της 
ένταξής τους . Η ίδρυση ενός επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιασμένου πάνω 
σε ιδιαίτερες και ρευστές συνθήκες ήταν το πρώτο ενταξιακό μέλημα. Κοινός τόπος σε 
όσους σχεδίασαν και εργάστηκαν  στο πρόγραμμα αυτό ήταν η κρυφή προσδοκία πως η 
ορατότητα των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία καθώς και το ισχυρό κλίμα 
αλληλεγγύης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο,  πως θα μπορούσαν να  
συμπαρασύρουν όποια εθνοκεντρικά και εθνικιστικά κατάλοιπα υπάρχουν και που 
υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για ένα δημοκρατικό και ανοικτό στην ετερότητα σχολείο.  

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μίλησαν ανοικτά, χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά εργαλεία και 
τρόπους , πήραν θέση και έκαναν χώρο στα παιδιά αυτά και ήρθαν αντιμέτωποι με 
ρατσιστικές και βίαιες φωνές. Στην εισήγηση αυτή θα δείξουμε τον ρόλο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και των κοινωνικών μεσώ δικτύωσης και κατά πόσο συνέβαλαν και αν 
ενίσχυσαν την οπτική αυτή. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σημασίας της Οικονομικής παιδείας 

ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και της κοινωνίας, καθώς 
επίσης και η ερμηνεία της φορολογίας (άμεσης – έμμεσης) στο πλαίσιο της Φορολογικής 
Παιδείας, όπως και η ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης που ενέχουν οι άμεσοι φόροι σε 
αντίθεση με τους έμμεσους. Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση των γενικών εννοιών και 
αρχών που διέπουν το φορολογικό δίκαιο. Έπειτα παρουσιάζεται το ελληνικό φορολογικό 
και δημοσιονομικό σύστημα,  σε συνδυασμό με την εναρμόνιση της φορολογικής 
νομοθεσίας στα πλαίσια ενωσιακού (κοινοτικού) δικαίου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ 
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Γίνεται αναφορά στα 
χαρακτηριστικά εκείνα που καταδεικνύουν την μέχρι τώρα ενσωμάτωση των οδηγιών του 
Οργανισμού. Η οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του εθνικού 
φορολογικού συστήματος θα πρέπει να ενσωματώσει τις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής 
φορολογικής πολιτικής αλλά και να εναρμονίζεται με τις αρχές και οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η 
περεταίρω εφαρμογή των συστάσεων του Οργανισμού θα μετατοπίσει την ισορροπία 
μεταξύ άμεσης κι έμμεσης φορολογίας, οδηγώντας στην ενίσχυση της πρώτης και μείωση 
της δεύτερης. Οι άμεσοι φόροι αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες σε σύγκριση 
με τους έμμεσους, ιδιαιτέρως στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο κυριότερος λόγος είναι πως η 
άμεση φορολογία είναι κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική. Η οποιαδήποτε μελλοντική 
τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του εθνικού φορολογικού συστήματος θα πρέπει να 
ενσωματώσει τις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής φορολογικής πολιτικής αλλά και να 
εναρμονίζεται με τις αρχές και οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η περεταίρω εφαρμογή των συστάσεων 
του Οργανισμού θα μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ άμεσης κι έμμεσης φορολογίας, 
οδηγώντας στην ενίσχυση της πρώτης και μείωση της δεύτερης. Οι άμεσοι φόροι 
αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες σε σύγκριση με τους έμμεσους, ιδιαιτέρως 
στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο κυριότερος λόγος είναι πως η άμεση φορολογία είναι 
κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική. 

 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

Σταμάτη Ευαγγελία, Νηπιαγωγός- Θεατρολόγος 
 
Η εισήγηση αφορά ένα μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας της ερευνήτριας με τίτλο «Το 

Θέατρο Ντοκουμέντο ως θεατρικό είδος. Το Θέατρο Ντοκουμέντο ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο». Εδώ θα μας απασχολήσει το β’ μέρος, δηλαδή η χρήση του είδους ως 
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εκπαιδευτικό εργαλείο.  
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής η ερευνήτρια πραγματοποίησε μια παρέμβαση με μία 

ομάδα εφήβων σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό των Γρεβενών. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν αυτή της έρευνας δράσης. Στόχος η δημιουργία και η παρουσίαση μιας 
θεατρικής παράστασης, βασισμένης στις μεθόδους του Θεάτρου Ντοκουμέντο σε άμεση 
σχέση με την κοινότητα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια σειρά διερευνητικών συνεντεύξεων 
στους κατοίκους. Οι πρώτες αυτές συνεντεύξεις ήταν διερευνητικές. Μετά από επεξεργασία 
τους προέκυψε το κεντρικό ζήτημα που θα αποτελούσε τον πυρήνα της παράστασης, το 
οποίο ήταν η σχέση ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις επιλογές ζωής των 
ανθρώπων του συγκεκριμένου τόπου. Ταυτόχρονα η ομάδα πραγματοποίησε έρευνα στα 
ιστορικά αρχεία, προκειμένου να φωτιστούν καλύτερα οι εν λόγω κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ένας δεύτερος κύκλος συνεντεύξεων 
επικεντρωμένων τη φορά αυτή στο κεντρικό θέμα.  

Μετά από τη συλλογή των κειμένων και των ιστορικών στοιχείων και άλλου 
υλικού(φωτογραφίες, μουσικές κλπ.), η ομάδα προχώρησε στη συγγραφή του τελικού 
κειμένου της παράστασης. Μετά τη δημιουργία ενός πρώτου σχεδίου του κειμένου αυτού 
άρχισαν οι πρόβες. Ηθοποιοί της παράστασης θα ήταν τα ίδια παιδιά που 
πραγματοποίησαν την έρευνα. Κατά τη διάρκεια των προβών το αρχικό κείμενο 
τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με αυτοσχεδιασμούς καθώς και νέα στοιχεία που 
προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκειά τους. 

Η παράσταση παρουσιάστηκε στους κατοίκους του ίδιου αυτού χωριού στο οποίο 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, οι οποίοι είδαν πάνω στη θεατρική σκηνή τους εαυτούς τους. 

Ο αντίκτυπος που είχε η παράσταση αυτή στην κοινότητα και στην ομάδα υπήρξε 
απολύτως θετικός. Αυτός είναι ο λόγος που η ερευνήτρια επιχειρεί με την παρούσα 
πρόταση να μοιραστεί με συναδέλφους της αυτή την εμπειρία. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  

 
Ταμίσογλου Χρύσα, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Τα δημόσια υπαίθρια γλυπτά (αγάλματα/προτομές/ηρώα κ.α.) αντικατοπτρίζουν πτυχές 

της συλλογικής μνήμης ενός τόπου και αποτελούν μέρος της πολιτισμικής του κληρονομιάς. 
Η δημιουργία τους στοχεύει στη συγκράτηση και στη συντήρηση γεγονότων, και 
προσωπικοτήτων του παρελθόντος που έχουν επιλεγεί από την τοπική κοινότητα ως 
σημαντικά και σημαίνοντα. Ενσωματώνουν πολλά μηνύματα και επιδέχονται ποικίλες 
ερμηνείες. Συνιστούν το έναυσμα για τη διέγερση και τη διατήρηση της μνήμης και 
συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας ταυτότητας στο παρόν καθώς και στην πρόσληψη της 
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Ιστορίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι, παρόλο που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
εκάστοτε τοπικής κοινότητας, συχνά καθίσταται «αόρατα», εννοώντας ότι δεν είναι γνωστό 
τι αναπαριστούν και κυρίως γιατί βρίσκονται στον συγκεκριμένο τόπο.  

Η μελέτη παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από φοιτητές/τριες και το 
οποίο στόχευε να καταγράψει και να χαρτογραφήσει τα εν λόγω γλυπτά, να αναδείξει 
πτυχές της συλλογικής μνήμης και γνωστές ή λιγότερες γνωστές πτυχές του παρελθόντος με 
τα οποία συνδέονται, να ανιχνεύσει στο αν και πώς συμβάλλουν στη δόμηση της εθνικής 
συνείδησης, να επισημάνει τον κοινωνικό αντίκτυπό τους (αποδοχή, βεβήλωση, 
απομάκρυνση) και να προτείνει τρόπους παιδαγωγικής τους αξιοποίησης. Παράλληλα 
στόχευε να αποτελέσει ένα συμμετοχικό κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη των τοπικών 
κοινοτήτων, αφού συνέβαλαν στην καταγραφή τους, και τη διάχυση των πληροφοριών 
αυτών μέσα από τη δόμηση μίας ψηφιακής γλυπτοθήκης των δημόσιων χώρων.  

Βασικές διαπιστώσεις του προγράμματος συνιστούν τα εξής:  τα δημόσια υπαίθρια 
γλυπτά αντανακλούν τρόπους δόμησης της συλλογικής μνήμης η οποία, πέρα από την 
«επίσημη» εκδοχή της, έχει και τοπικά χαρακτηριστικά τα οποία, όχι σπάνια, οδηγούν σε 
έριδες, η τοπική συλλογική μνήμη, μέσω των υλικών δημόσιων αναπαραστάσεων της, 
συμβάλλει στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, τα δημόσια υπαίθρια γλυπτά 
αποτελούν μέσο προσέγγισης του παρελθόντος και νοηματοδότησης του παρόντος μίας 
τοπικής κοινότητας και η ενδελεχής καταγραφής και μελέτης τους θα συμβάλλει στην 
πληρέστερη κατανόηση του τρόπου δόμησης της εθνικής και ατομικής ταυτότητας.  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ. ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 
 

Ταξίδης Ευστάθιος, Δάσκαλος- Δημοσιογράφος - Συγγραφέας 
 
Η εισήγηση θα αποτολμήσει να καταδείξει πως ο Γεώργιος Κυριακίδης(1828 – 1893), 

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών,  ως διευθυντής του Φροντιστηρίου της 
Αργυρούπολης, επικοινώνησε τα οράματά του για την εκπαίδευση και τους Ρωμιούς της 
περιοχής, αλληλεπιδρώντας κοινωνικά με τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου και με 
τους κατοίκους, αναδιοργανώνοντας και ανασυγκροτώντας το Φροντιστήριον 
Αργυρουπόλεως αλλά και τα σχολεία της επαρχίας, ενισχύοντας την εθνική συνείδηση των 
ομογενών. Μέσα από ρηξικέλευθες διαδικασίες και λαϊκές συνελεύσεις πετυχαίνει 
«επανάσταση» στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο. Πείθει τον μητροπολίτη Γερβάσιο να 
εκποιήσει τα πλεονάζοντα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη για να αποκτηθούν ακίνητα με 
προσόδους για την λειτουργία των σχολείων. Εισάγει την εκπαίδευση των κοριτσιών, 
πείθοντας τους γονείς των μέσα από συνέλευση, και ιδρύει Παρθεναγωγείο (1873). 
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Συγγράφει κανονισμούς, θεσπίζει και «νομοθετεί» τα καθήκοντα των Σχολικών Εφόρων. 
Ιδρύει σε όλες τις κοινότητες της επαρχίας σχολεία, φροντίζοντας για την στελέχωσή των, 
επιθεωρώντας τα, βραβεύοντας τους επιμελείς δασκάλους και μαθητές. Θεσμοθετεί 
κανόνες διαχείρισης των σχολικών κληροδοτημάτων. Εισάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία 
βιβλία «ευμέθοδα», ωρολόγια προγράμματα, μητρώα σπουδών, μαθητολόγια, βιβλία 
παρουσίας δασκάλων, τον θεσμό της επιμόρφωσης των δασκάλων. Εισάγει τον θεσμό των 
χειμερινών και θερινών εξετάσεων παρουσία των πολιτών. Θεσμοθετεί την επίσκεψη των 
γονέων στο σχολείο για ενημέρωσή τους σχετικά με την πρόοδο και τη διαγωγή των 
μαθητών. Οργανώνει βιβλιοθήκη στο Φροντιστήριο, την εμπλουτίζει και δημιουργεί 
αναγνωστήριο για τους πολίτες. Οργανώνει διαλέξεις για εκπαιδευτικά θέματα. Παροτρύνει 
τους άριστους μαθητές να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη 
και τους προσλαμβάνει ως συνεργάτες του. Με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με επιφανείς 
απόδημους Αργυρουπολίτες πετυχαίνει την ίδρυση της «Εν Τραπεζούντι Αδελφότητος των 
Αργυρουπολιτών» (1865), η οποία ενισχύει τα σχολεία της Χαλδίας.  

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως οι ιδέες, οι δράσεις και το έργο του 
Κυριακίδη ωφέλησαν τα μέγιστα την εκπαιδευτική διαδικασία στην περιοχή της Χαλδίας, 
δημιουργώντας επωφελείς κοινωνικές διεργασίες, τονώνοντας την εθνική συνείδηση των 
Ρωμιών της περιοχής. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 
Τσουρής Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), Υποψήφιος Διδάκτορας 

Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ. 
 
Τα περιοδικά που απευθύνονται σε παιδιά, όπως και ο περιοδικός τύπος στην 

πλειονότητά του, λειτουργούν ως μέσα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς προβάλλουν 
κοινωνικά και ιδεολογικά πρότυπα, αλλά και ιδανικά μέσα από την ύλη που περιλαμβάνουν 
στις σελίδες τους. Στοχεύοντας συγχρόνως όχι μόνο στην ψυχαγωγία, αλλά και στη 
διαπαιδαγώγηση των νέων συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με το περιοδικό και την εποχή. Σε πολλές περιπτώσεις 
μάλιστα, όταν το περιοδικό δίνει βήμα στο αναγνωστικό του κοινό δημοσιεύοντας δικά 
τους κείμενα, έχοντας στήλη αλληλογραφίας, διαγωνισμών κτλ., η επικοινωνία και η 
αλληλεπίδραση είναι πιο ουσιαστική και αμφίδρομη. Με αυτές τους τις ιδιότητες λοιπόν, τα 
παιδικά περιοδικά αποτελούν έναν από τους μηχανισμούς διάχυσης της εθνικής ιδέας και 
συνακόλουθα της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης, δηλαδή του κυρίαρχου ιδεολογικού 
προσανατολισμού της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ των εθνικών κρατών της 
νεωτερικότητας. Το εθνικό αυτό ιδεολόγημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη συνοχής και 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

94 
 

ομοιογένειας μεταξύ των πολιτών των τελευταίων, δεδομένου ότι τόσο η ίδρυση όσο και η 
διατήρησή τους στηρίζονται στην πολιτική αρχή του εθνικισμού σύμφωνα με την οποία η 
πολιτική και η εθνική επικράτεια οφείλουν να συμπίπτουν. Επομένως, για να εδραιώσουν 
την εθνική ενότητα η πολιτική και πνευματική ηγεσία χρησιμοποιεί διάφορους θεσμούς, 
μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση κατέχει κύρια θέση. Με σκοπό λοιπόν να εξετάσει με 
ποιους τρόπους λειτουργεί η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, η παρούσα 
ανακοίνωση εστιάζει σε δύο ενδεικτικά παραδείγματα, δηλαδή σε δύο παιδικά περιοδικά 
που εκδίδονταν στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων (1912-1913), εποχή 
έξαρσης των αλυτρωτικών προσδοκιών και εθνικής ανάτασης λόγω των σημαντικών 
στρατιωτικών επιτυχιών στα πεδία των μαχών. Πρόκειται για τον «Ελληνόπαιδα» και τον 
«Παιδικό Αστέρα», τα οποία είχαν ως κύρια επιδίωξη τη διαμόρφωση του χρηστού και 
ωφέλιμου για την πατρίδα πολίτη. 

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Χαλιώτου Αικατερίνη, Διοίκηση Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ 

 
Η Επικοινωνία αποτελεί το κεντρικό μέσο εκείνο που συνδέει οργανωτικά σχήματα, 

δηλαδή όταν οι άνθρωποι σχηματίζουν ομάδες, συντονίζονται, συνεργάζονται και 
πετυχαίνουν τους στόχους τους. Τα άτομα δε μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, 
εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική Επικοινωνία. Η Επικοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
σε δημόσιες υπηρεσίες  και δημόσιους  οργανισμούς, όπου οι δραστηριότητές τους 
χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και έρχονται αντιμέτωπες με την αβεβαιότητα σε ένα 
ασταθές εξωτερικό περιβάλλον. Η αποτελεσματική Επικοινωνία των δημόσιων οργανισμών 
μπορεί να είναι δυνατή με την εφαρμογή ορισμένων βασικών αρχών:  

1. Η αποσαφήνιση των σκέψεων πριν λάβει χώρα η διαδικασία της Επικοινωνίας  
2. θα πρέπει να προηγείται η μελέτη του σκοπού που γίνεται η Επικοινωνία και κατά 

το σχεδιασμό της να τονίζεται ο ρόλος των άλλων προσώπων που έχουν σχέση με τα 
γεγονότα  

3. όλες οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται θα πρέπει να είναι σημαντικές, τόσο 
βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. 

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, η ανάθεση καθηκόντων, οι ορθές 
οδηγίες, η κατανόηση των στόχων της δημόσιας υπηρεσίας δε μπορούν να υπάρξουν, αν 
δεν υπάρχει καλή Επικοινωνία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους προϊσταμένους της  
σχετικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων. Αν η διοίκηση ανταλλάσσει αξιόπιστες 
πληροφορίες, μπορεί να μειωθεί η αοριστία και αυτό να οδηγήσει στη βελτίωση της 
εργασιακής επίδοσης και της ικανοποίησης όλων των ατόμων. 

Τα διοικητικά στελέχη στηρίζονται στην Επικοινωνία για να επιτύχουν τη συγκέντρωση 
πληροφοριών, να μπορέσουν να λάβουν πιο εύκολα αποφάσεις και να είναι σε θέση να 
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ελέγξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι βασικό 
εργαλείο για τη διοίκηση που συγκεντρώνει πληροφορίες από το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον για να ληφθούν σωστές αποφάσεις και να εφαρμοστούν οι σωστές διοικητικές 
πρακτικές. 

 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ «Κ΄ΝΑ ΓΚΕΤΖΕΣΙ» ΣΤΟΥΣ 

ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ 
 
Φιλιππίδου Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών  

Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Η επικοινωνία είναι μία σημαίνουσα λειτουργία για την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς 

αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών και τη 
δημιουργία πολιτισμών, παρέχοντας στα άτομα, την ιδιότητα όχι μόνο την κοινωνική, αλλά 
και την αίσθηση ότι ανήκουν σε μία πολιτισμική-κοινωνική ενότητα, δηλαδή σε μία 
ταυτότητα. Από την άλλη, ο χορός ως μια μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής δομής ενός πολιτισμικού επικοινωνιακού 
συστήματος. Το ερευνητικό πεδίο της εργασίας είναι το γαμήλιο χορευτικό δρώμενο του 
«Κ’να», όπως τελείται από τους Γκαγκαβούζηδες του Έβρου, μια τουρκόφωνη, ορθόδοξη 
εθνοτική ομάδα που μετοίκησε στην περιοχή από την τουρκική Θράκη. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της «κατασκευής» της εθνικής ταυτότητας των 
Γκαγκαβούζηδων του Έβρου, έτσι όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τον χορό στο 
γαμήλιο δρώμενο του «Κ’να», υπό τους όρους της κυβερνητικής παράδοσης της 
επικοινωνίας. Τα δεδομένα συλλέχθησαν μέσω της εθνογραφικής μεθόδου όπως 
εφαρμόζεται στη μελέτη του χορού, ενώ για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε η 
συγκριτική μέθοδος. Η καταγραφή του χορού του «Κ’να» πραγματοποιήθηκε βάσει του 
συστήματος σημειογραφίας του Laban, ενώ η ανάλυση της δομής, της μορφής και της 
κωδικοποίησής του, βάσει της μορφολογικής μεθόδου. Τέλος, για την ερμηνεία των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της κοινωνικο-κυβερνητικής, σύμφωνα με το 
μοντέλο του Burke για τον έλεγχο ταυτότητας. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει 
ότι ο χορός «Κ’να» διαμορφώνει και αναδιαμορφώνει τόσο την εθνοτική, όσο και την 
εθνική ταυτότητα των Γκαγκαβούζηδων του Έβρου, οι οποίοι ενεργούν και αλλάζουν τις 
έννοιες των πράξεών τους, ως αντίδραση στα μηνύματα που λαμβάνουν από το 
περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας είναι μια κυβερνητική 
διαδικασία. 
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1.4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΕΞΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΙΟΥ ΕΜΠΟΛΑ  

 
Κανάκης Κωστής, Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής & 
Ιατρικής Δεοντολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 
Στην ιστορία της ανθρωπότητας οι επιδημίες κατέχουν ιδιαίτερη θέση, καθώς σε 

αρκετές περιπτώσεις αποτέλεσαν καταλύτες εξελίξεων. Οι απαντήσεις που δίνει κάθε 
κοινωνία που πλήττεται από μια επιδημία είναι σύνθετες, διαφοροποιούνται χωρικά και 
χρονικά και καθορίζονται από ποικίλες παραμέτρους. Οι απαντήσεις αυτές μπορούν να 
χαρακτηρίζονται από ψύχραιμες ή ορθολογικές μέχρι μοιρολατρικές, πανικού ή βίαιες. Με 
άλλα λόγια, οι κοινωνικές αντιδράσεις στις περιόδους επιδημιών δεν είναι στατικές, αλλά 
δυναμικές. 

Η ανακοίνωση αυτή θα καταπιαστεί με τις επιδημίες χολέρας και ιού έμπολα που 
συνοδεύτηκαν από εξεγέρσεις και συμπλοκές. Στην περίπτωση της χολέρας, αυτές 
εντοπίζονται, αφενός στην Ευρώπη του  19ου αιώνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης (1829-
183) και πέμπτης (1881-1896) πανδημία χολέρας και αφετέρου στις αρχές του 21ου αιώνα 
σε χώρες τις Αφρικής και της Καραϊβικής. Από την άλλη, η περίπτωση επιδημιών του ιού 
έμπολα που συνοδεύτηκαν από βίες συγκρούσεις αφορά αποκλειστικά χώρες της Αφρικής 
κατά τον 21ο αιώνα, πρωτίστως κατά την περίοδο 2013-2016. 

 Οι δυο αυτές περιπτώσεις μελέτης, παρόλο που απέχουν σημαντικά χρονικά μεταξύ 
τους, παρουσιάζουν ενδιαφέροντα κοινά χαρακτηριστικά. Οι εξεγέρσεις πυροδοτήθηκαν 
κυρίως ως απάντηση στα περιοριστικά και κατασταλτικά υγειονομικά μέτρα των αρχών, στη 
σκληρή υποστήριξη των μέτρων αυτών από την επιστημονική ιατρική και φαρμακευτική 
ελίτ και τέλος στην έλλειψη ενημέρωσης ή επικοινωνίας μεταξύ των όσων πλήττονταν από 
τις επιδημίες και αυτών που προσπαθούσαν να τις ελέγξουν. Η κατάσταση αυτή άφηνε 
πολλά περιθώρια για την εμφάνιση και διάδοση φημών  και θεωριών συνωμοσίας. Ένα 
τελευταίο σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι 
εξεγέρσεις αυτές εκδηλώθηκαν σε περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας, χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και υποβαθμισμένες υποδομές. 
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Μέσα από την παράλληλη εξέταση των εξεγέρσεων στις περιόδους επιδημιών χολέρας 
και ιού έμπολα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν - μεταξύ άλλων- οι κοινωνικές 
διαστάσεις της ασθένειας, οι διαχρονικά δύσκολες σχέσεις κράτους-ιατρικής-κοινωνίας και 
ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει έγκυρη ή μη, ενημέρωση και η πληροφόρηση. 

 

 
«ΚΙΝΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ I-GENS ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

Μουλά Ευαγγελία, Δρ.λογοτεχνίας, εκπαιδευτικός 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
 
Στην παρούσα εισήγηση διασταυρώνονται τρεις μείζονες και αλληλοδιασταυρούμενοι 

άξονες της σύγχρονης κουλτούρας: η νεανική ταυτότητα, η κινητή τηλεφωνία και η 
διαφήμιση, υπό την ομπρέλα του κριτικού μιντιακού γραμματισμού. Θα επιχειρηθεί η 
ανάλυση, αποδόμηση και ερμηνεία διαφημίσεων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα των 
τελευταίων ετών, ώστε να διαφανεί το είδος των νεανικών ταυτοτήτων που αυτές 
υποστηρίζουν και συνάμα του αξιακού συστήματος που προωθούν. Αυτές οι διαφημίσεις 
αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης συντελούμενης αλλαγής, με δόγμα την πολυφωνία, τον 
πλουραλισμό, τη ρευστότητα, τη σχετικότητα, αλλά εξίσου τον ηδονισμό και τον 
παροντισμό. 

Η έννοια «κινητή ταυτότητα» δε, υπαινίσσεται από τη μία την καταλυτική επίδραση της 
κινητής τηλεφωνίας στους νέους για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της 
κοινωνικότητάς τους και από την άλλη αναφέρεται στην ευμεταβλητότητα και στην 
εξελιξιμότητα της νεανικής ταυτότητας, που τελεί εξ ορισμού υπό διαμόρφωση.  

Η διαφήμιση ως μια top-down στρατηγική προώθησης ενός προϊόντος ασκεί καταλυτική 
πολιτισμική επιρροή, προτυποποιώντας και υποβάλλοντας συμπεριφορές. Στις διαφημίσεις 
κινητής τηλεφωνίας δε, το μήνυμα επιχειρεί να συσκοτίσει τη διαδικασία επηρεασμού και 
να παρουσιάσει τα τεκταινόμενα ως μέρος μιας bottom-up συνθήκης, όπου οι νέοι 
διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. 

Καθώς λοιπόν η βαρύτητα του ρόλου της διαφήμισης αυξάνεται συνεχώς μέσω της 
κυριαρχίας της εικόνας και του διαδικτύου και επηρεάζει καθοριστικά το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται και δη τους νέους και καθώς η χρήση των κινητών καθολικεύεται ειδικά στη 
νέα γενιά, -επιβεβαιώνοντας τον μεταφορικό όρο «homo prostheticus» που σημαίνει τη 
μετάβαση σε μια νέα εξελικτική φάση του ανθρώπινου είδους-, είναι ενδιαφέρον να 
εστιάσουμε στον τρόπο που τα δύο αυτά διακεκριμένα χαρακτηριστικά της εποχής μας- 
διαφήμιση και κινητή τηλεφωνία- συνεργούν και απεικονίζουν μια ιδεατή νεανική 
ταυτότητα, απηχώντας ταυτόχρονα αλλά και διαμορφώνοντας την νέα γενιά. Αυτό, διότι οι 
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ταυτότητες που αγκυρώνονται σε μια συλλογικότητα έχουν πολύ ισχυρή εσωτερική συνοχή 
και ομογενοποιητική λειτουργία. 

 

 
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, 

MSc Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Λογοτέχνης  
Φουντουλάκη Καλλιόπη-Αικατερίνη, Πτυχιούχος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΑΠ 
 
Η γλώσσα των νέων είναι ένας τρόπος ομιλίας με λεξικογλωσσικά, πραγματολογικά και 

δομικά χαρακτηριστικά, που χρησιμοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας και 
είναι μέρος της γλωσσικής συνείδησης μιας κοινότητας. Το γλωσσικό αυτό φαινόμενο είναι 
αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης της οικονομικής και πολιτισμικής ανεξαρτησίας, της 
ανάγκης διαφοροποίησης των νέων από τους ενήλικες και διαμόρφωσης της δικής τους 
ταυτότητας απορρίπτοντας τους κατεστημένους τρόπους συμπεριφοράς.  

 Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια διερεύνηση του τι πιστεύουν οι μαθητές μιας τάξης 
για τη χρήση της γλώσσας των νέων ως ξεχωριστής γλωσσικής ποικιλίας και οι θεματικές 
που θα παρουσιαστούν αφορούν α) στον ορισμό της «γλώσσας των νέων» και ποια είναι τα 
στοιχεία που τη διαφοροποιούν από άλλες γλωσσικές ποικιλίες β) στους λόγους που 
οδηγούν τους νέους στη διαφοροποίησή τους από άλλες κοινωνικές ομάδες γ) σε ποιες 
περιστάσεις είναι αποδεκτό να χρησιμοποιείται η γλώσσα των νέων και δ) ποιες είναι οι 
στάσεις τους για ομιλητές άλλων ηλικιακών ομάδων που την υιοθετούν.  

 Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν οι απόψεις τους ως αφετηρία για τη διδασκαλία 
διαφόρων όψεων αυτού του γλωσσικού φαινομένου, να παρουσιαστεί το μεθοδολογικό 
πλαίσιο της έρευνας που χρησιμοποιεί τις ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων 
και τα μεθοδολογικά εργαλεία της συμμετοχικής παρατήρησης και των ομαδικών 
συνεντεύξεων. Μετά τη χορήγηση ενός ερωτηματολογίου που περιέχει γενικές ερωτήσεις, 
θα γίνει ανάλυση δεδομένων, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα 
συγκριθούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών.  

 Τα συμπεράσματα που θα διεξαχθούν θα αποδείξουν ότι πρόκειται για μια γλωσσική 
ποικιλία με όλα τα χαρακτηριστικά του εφήμερου, που χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο 
της ομάδας των συνομηλίκων και σε καμία περίπτωση δεν φτωχαίνει την ελληνική γλώσσα, 
αλλά την εμπλουτίζει και την εξελίσσει μέσα στον χρόνο. 
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ 
 

Στεφάνου Πασχάλης, Δάσκαλος 
Διαμαντίδης Αντώνης, Δάσκαλος 

 
Η υιοθεσία δεν είναι μια απλή διαδικασία ή μόνο η ανάληψη της φροντίδας ενός 

παιδιού άλλων γονέων για μόνιμο χρονικό διάστημα. Είναι μια κατάσταση πολύπλοκων 
διαπροσωπικών ενδοοικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων. Το θέμα παρουσιάζει έντονο 
ενδιαφέρον για το σύνολο της σχολικής κοινότητας, καθώς στο σχολείο συναντούμε 
υιοθετημένα παιδιά τα οποία είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν για την υιοθεσία τους. Η 
ύπαρξη θετικής ειλικρινής σχέσης, αρμονικής και δημιουργικής συνεργασίας, επικοινωνίας, 
ενημέρωσης οικογένειας και σχολείου σε κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης αποτελεί 
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του υιοθετημένου παιδιού σε επίπεδο σχολείου και 
τάξης .Ο δάσκαλος στην τάξη προσφέροντας θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον,  
αξιοποιώντας διδακτικό υλικό και προσαρμόζοντας παιδαγωγικές και διδακτικές ενέργειες 
μπορεί να μιλήσει και να συζητήσει με τους μαθητές του για το θέμα της υιοθεσίας όπως 
μιλά και συζητά ανοιχτά για άλλα σύγχρονα, σημαντικά κοινωνικά θέματα. Οι μαθητές 
μέσα από λογοτεχνικά κείμενα στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και μέσα από διδακτικές 
ενότητες άλλων μαθημάτων ή διαθεματικών σχεδίων εργασίας θα γνωρίσουν τις 
πραγματικές διαστάσεις του ιδιαίτερα ευαίσθητου αυτού θέματος. Βέβαια ζούμε σε μια 
εποχή στην οποία η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η διαρκής επιμόρφωση είναι 
αναγκαία ιδιαίτερα ως προς την ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοκοινωνιολογική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός παραμένει σύγχρονος και 
αποτελεσματικός και μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. 
Έχοντας ως εφόδιο τη γνώση με ευαισθησία και διακριτικότητα μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του υιοθετημένου παιδιού - μαθητή του. 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

100 
 

2.Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 
Τριτσετάκης Δημήτρης Μιχάλης, Φοιτητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Ζουρελίδου Μαρία, Φοιτήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ  
 
Η παρούσα εργασία έρευνα ασχολείται με την ανάλυση και τη διερεύνηση της σημασίας 

της πληροφορίας και της πληροφόρησης ως συνεχούς διαδικασίας πρόσληψης 
πληροφοριών στον τρόπο και τη γενικότερη διαδικασία διαμόρφωσης τριών σημαντικών 
συνιστωσών της επιστήμης της ιστορίας. Πρώτα θα διερευνήσουμε τον ορισμό, αλλά και 
την ουσία και σημασία της προφορικής ιστορίας και θα αναλύσουμε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Θα αναφερθούμε ακόμα στη σημασία του ιστορικού γεγονότος για την 
ιστορική επιστήμη και την ιστοριογρφία, σε μία χωροχρονική προσέγγιση της φιλοσοφίας 
της ιστορίας, αφού πρώτα επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα κάποιο γενικά αποδεκτό ορισμό. 
Αμέσως μετά θα αναλύσουμε τον ορισμό, τα βασικά χαρακτηριστικά και ορισμένες εκ των 
συνιστωσών της λεγόμενης ιστορικής μνήμης. Θα επιχειρήσουμε έπειτα να 
ανακεφαλαιώσουμε τα πολύ βασικά σημεία των παραπάνω στοιχείων, τα οποία μπορούμε 
με αυτοπεποίθηση να υποστηρίξουμε πως άπτονται ανεξαιρέτως στην προαναφερθείσα 
διαδικασία της πληροφόρησης και θα διατυπώσουμε μία παρατήρηση σχετική με την 
σημασία της πληροφορίας στην διαμόρφωση και ανάπτυξη μίας ιδεολογίας, ενός συνόλου 
σκέψεων και πράξεων μέσω του οποίου οι ιστορικοί δρώντες αναπτύσουν τρόπους και 
μέσα πρόσληψης του περιβάλλοντός τους και του κόσμου τους, ισχυρισμό για τον οποίο θα 
επιχειρηματολογήσουμε στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης μας. Στη συνέχεια παρόλα 
αυτά, θα εξετάσουμε πρώτα τις μορφές της πληροφορίας και έπειτα τα μέσα και τις 
διάφορες συνιστώσες του μηνύματος. Θα εξετάσουμε συνοπτικά και θα αναλύσουμε την 
σημασία και τα χαρακτηριστικά της πληροφόρησης όπως αυτή διαμορφώνεται την 
λεγόμενη εποχή της πληροφορίας. Τέλος, θα επιχειρήσουμε μία ακόμα ανακεφαλαίωση 
των όσων νέων στοιχείων έχουμε προσθέσει και θα απαντήσουμε στη συνέχεια το 
ερευνητικό μας ερώτημα, διαπιστώνοντας τον βαθμό και τον τρόπο που η πληροφόρηση 
επηρεάζει τις προαναφερθείσες συνιστώσες της ιστορικής πραγματικότητας. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – EMIS: ΜΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 
Ρακιτζής Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc., Certified Systemic Analyst Professional 

Ρακιτζή Καρολίνα, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
Οι σύγχρονες  επιταγές της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο πλαίσιο της τεχνολογίας της 

πληροφορίας δομούν ένα νέο περιβάλλον για τη σύγχρονη διαχείριση και διοίκηση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και των σχολικών οργανισμών τους. Το EMIS (Education 
Management Information System) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, που 
παρέχει στους φορείς της εκπαίδευσης τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης της 
πορείας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και πληροφορίες, που δύναται να φανούν 
ωφέλιμες για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όλες οι χώρες 
κατά γενική ομολογία έχουν κάποιας μορφής δεδομένα, τα οποία είτε αξιοποιούνται με 
τρόπο δομημένο και επιδέχονται βελτίωσης είτε παραμένουν ως αρχείο σε συστήματα 
βάσεως δεδομένων. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων περιλαμβάνει μεθόδους 
ευρετηριασμού σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση των 
καταλληλότερων μελετών που εμπίπτουν στην υπό διερεύνηση θεματολογία. Μέσα απ’ 
αυτή την διαδικασία επιλέχθηκαν οι κυριότερες έρευνες με βασικότερο εκφραστή τις 
εκθέσεις της WorldBank. Ο οργανισμός της WorldBank από το 1998 έως και σήμερα 
στηρίζει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συστημάτων EMIS σε αρκετές αναπτυσσόμενες 
χώρες. Οι έρευνες αποδομήθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης και τα στοιχεία 
τους ομαδοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και επιμέρους υποκατηγορίες. Τα 
αποτελέσματα αφορούν, αφενός στη δομική λειτουργία των EMIS, τους παράγοντες ορθής 
χρήσης και επιτυχίας τους, τις ανατροφοδοτικές προς την εκπαίδευση λειτουργίες και 
ολοκληρώνεται με τα εμπόδια και τις προκλήσεις κατά την ενσωμάτωση και εφαρμογή τους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 

 

 
Η ΖΩΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ... ΨΗΦΙΑΚΑ 

 
Σουνδουλιανάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΠΕ04. Δ/ντής Γυμνασίου Καστελλίου Ηρακλείου 

Φουντουλάκης Αντώνιος, Καθηγητής ΠΕ86 11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Επ. Συνεργάτης Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 
Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού που στοχεύει να προκαλέσει νοητικές κατασκευές στους μαθητές του. 
Παρουσιάζει λοιπόν ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα της βιολογίας της γ΄ γυμνασίου. 
Για τον σκοπό αυτό, η ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου συνοδεύεται από παρουσίαση 
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των σύγχρονων θεωριών μάθησης, την σημασία που αποδίδεται στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας όταν αυτές ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική πράξη, την 
φιλοσοφία των λογισμικών που εξυπηρετούν τις θεωρίες μάθησης. Χρησιμοποιούνται 
λογισμικά με υπερκείμενα, πολυμεσικά και υπερμεσικά στοιχεία που παρέχουν πολλαπλές 
αναπαραστάσεις περιεχομένου, δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης, επιτρέποντας την 
εικονοποίηση κει την κατανόηση αφηρημένων εννοιών και πολύπλοκων μηχανισμών. 
Αναπτύσσει ένα διδακτικό σενάριο που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε δύο διδακτικές 
ώρες και αναφέρεται στην ενότητα "Διατήρηση και συνέχεια της ζωής" της γ΄ γυμνασίου 
και συγκεκριμένα στην "Κυτταρική διαίρεση". Αναλύονται οι διδακτικοί στόχοι, 
παρουσιάζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του σεναρίου, περιγράφεται το 
μοντέλο μάθησης που θα εφαρμοσθεί και τέλος παρουσιάζονται δύο φύλλα εργασίας που 
καλύπτουν το σύνολο της ενότητας και μπορούν να εφαρμοσθούν στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου ή σε σχολική τάξη με φορητούς υπολογιστές.  
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2.1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Βασιλείου Κλεοπάτρα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου  
Βαραγγούλη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΠΑΛ 

 
Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

οικονομικό, κοινωνικό αλλά ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα με αποτέλεσμα να έχουν 
δημιουργηθεί άλλες μορφές μάθησης. Η διερεύνηση των νέων μορφών εκπαίδευσης όπως 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του 
διαδικτύου στην κάλυψη των αναγκών μάθησης και γνώσεων των ατόμων, αναδεικνύουν 
την ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις αναδυόμενες τεχνολογίες, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις επερχόμενες γενιές. Διαφορετικές τυπικές και ανεπίσημες μορφές 
εκπαίδευσης και διαφορετικοί μαθησιακοί χώροι, παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα 
τεχνολογικής εξέλιξης και γνωστικής ανάπτυξης. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο συντελείται ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου και 
έχει δυνατότητες προσαρμογής σε ατομικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα οι γρήγορες 
συνδέσεις με το διαδίκτυο προσφέρουν νέα κανάλια ‘διανομής’ και νέες μορφές 
πληροφοριών και υπηρεσιών. Η διαδραστικότητα στα ψηφιακά δίκτυα αυξάνεται σταθερά 
ενώ οι τεχνολογίες Web2.0 γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ παρόχων και καταναλωτών 
ψηφιακού υλικού. H συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στις κυριότερες μορφές 
σύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη σύγχρονη και 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τη διαδικτυακή ψηφιακή 
επικοινωνία και μάθηση, τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, το ψηφιακό πρόγραμμα 
σπουδών, τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Cloud, τους χώρους εικονικής μάθησης και το 
εκπαιδευτικό σύστημα cyber home. Συγκεκριμένη αναφορά επίσης γίνεται στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι  τα διαδραστικά 
σχολικά βιβλία, ο εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου (φωτόδεντρο) και η 
ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me. Στα διαφορετικά κάθετα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, απαιτείται διαφορετική στρατηγική διδασκαλίας και 
αποτελεσματική διαδικασία εκμάθησης. Στην άτυπη μάθηση ο σπουδαστής επιλέγει το 
περιβάλλον μάθησης όπου επιθυμεί  να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του σύμφωνα με 
τους στόχους του και το κίνητρό του.Καθίσταται επομένως σαφές πως η ανάπτυξη των 
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ΤΠΕ,σε επίπεδο εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, απαιτεί την εκπόνηση και υλοποίηση 
στρατηγικών σχεδίων για την ενσωμάτωσή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα. 

 

 
Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Μουσικής 
 
Σκοπός της Εισήγησης η παρουσίαση καινοτόμων επιστημονικών προσεγγίσεων που 

εμπλέκουν τις Νευροεπιστήμες στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
εστιάζονται στο ρόλο που διαδραματίζει η διάσταση του χρόνου στη γλωσσική και μουσική 
επικοινωνία. Η Εισήγηση με τίτλο «Η εγκεφαλική λειτουργία της διάστασης του χρόνου ως 
θεμέλιο της επικοινωνίας» αποτελεί μια ευρύτερη αναλυτική και κριτική προσέγγιση των 
επιμέρους εννοιών. Επιχειρείται η αξιοποίηση των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων 
που αναδεικνύουν τη δυναμική σχέση χρόνος και επικοινωνία και τη συμβολή της στην 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνιακών τεχνικών μέσω της γλωσσικής και 
μουσικής έκφρασης. 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Κομσέλη Φωτεινή, Καθηγήτρια Σύμβουλος Εκπαιδευτική Ηγεσία/Διοίκηση εκπαιδευτικών 
Μονάδων ΕΑΠ/ Σύμβουλος Επιστημονικού έργου Ινστιτούτου Επιμόρφωσης  

 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 4η βιομηχανική επανάσταση θα έχει σοβαρό 

αντίκτυπο στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτές παρέχονται, 
αλλά και στη λογοδοσία του δημόσιου τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση και το 
γεγονός ότι στη νέα εποχή οι αλλαγές θα είναι εξαιρετικά γρήγορες, είναι σημαντικό να 
διερευνηθεί, να συζητηθεί και να προβλεφθεί ο ρόλος των φορέων 
κατάρτισης/επιμόρφωσης για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.  

Πρώτο θέμα, ο δημόσιος τομέας, με βάση τα νέα δεδομένα, θα πρέπει να διαθέτει 
ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών, φροντίζοντας 
οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται αποτελεσματικά.  

Δεύτερο θέμα, ο δημόσιος τομέας για να ανταπεξέλθει θα πρέπει να ενσωματώσει 
τεχνολογίες, οι οποίες θα επιφέρουν αλλαγές στους ανθρώπινους πόρους τόσο από την 
άποψη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη νέων δημοσίων λειτουργιών, όσο 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

105 
 

και από τα συστήματα πρόσληψης για την στελέχωσή του. 
Τρίτο θέμα, η δημόσια διακυβέρνηση απαιτεί προσαρμοστική οργανωσιακή νοοτροπία 

και ηθική, η οποία θα διασφαλίζει την ύπαρξη κανόνων αφενός και το αναγκαίο ανοιχτό 
πλαίσιο για τους πολίτες αφετέρου. 

Με βάση τις παραπάνω προκλήσεις ποιος θα είναι ο ρόλος των δημόσιων φορέων 
κατάρτισης/επιμόρφωσης; 

Το γεγονός ότι ο χώρος εργασίας του δημόσιου τομέα γίνεται πιο ευέλικτος και 
εστιάζεται στα αποτελέσματα θα δημιουργήσει την ανάγκη για:  

• Επανασύνδεση, επανεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να 
αναλάβουν νέους ρόλους σε έναν ευέλικτο δημόσιο τομέα. 

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων για να αναλάβουν 
έναν άλλο ρόλο στο δημόσιο τομέα. 

• Επανεξεταστεί ο ρόλος της κατάρτισης / επιμόρφωσης ενισχύοντας τους δημόσιους 
υπαλλήλους ώστε να υιοθετήσουν μια κουλτούρα μάθησης και να είναι σε θέση να 
προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον του χώρου εργασίας τους.  

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του δημόσιου τομέα, η κατάρτιση 
φαίνεται να είναι ο τρόπος για την αναβάθμιση και την αύξηση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων 
των δημοσίων υπαλλήλων. 
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2.2.Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Αρβανιτάκης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 

 
Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης η εκπαίδευση είναι ένα πολιτικό και οικονομικό 

φαινόμενο που είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, από τη 
στιγμή που η κοινωνία χρειάζεται να είμαστε χρήσιμα μέλη της. Βασικό συστατικό της 
εικόνας που έχει δημιουργηθεί είναι η “Κοινωνία της Πληροφορίας” που σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνει το Oxford Reference είναι “Μια έννοια που ανταποκρίνεται στην 
επέκταση και την πανταχού παρούσα πληροφόρηση.  Η κοινωνία της πληροφορίας είναι 
αυτή στην οποία η πληροφόρηση είναι το καθοριστικό στοιχείο, σε αντίθεση με τη 
βιομηχανική κοινωνία όπου η ατμοπαραγωγή και τα ορυκτά καύσιμα ήταν διακριτικά 
στοιχεία.” (Oxford Reference, Information Society).  

Ο  Dewey μας θυμίζει πως “Η εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματήσει όταν κάποιος 
αφήνει το σχολείο. [...] Η διάθεση να μάθουν από την ίδια τη ζωή ... είναι το καλύτερο 
προϊόν της σχολικής εκπαίδευσης” 

Σήμερα λοιπόν, υπάρχει πλέον η απαίτηση να διασφαλιστεί η πλήρη υλοποίηση του 
δικαιώματος στην εκπαίδευση και όλων των πολιτιστικών δικαιωμάτων, να παρέχονται σε 
όλους θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης. Οι 
τεχνολογίες που αναπτύσσονται πρέπει να θεωρηθούν ως εκπαιδευτικά και ως 
παιδαγωγικά εργαλεία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
Τόσο η τυπική όσο και η μη τυπική εκπαίδευση μπορούν και πρέπει να εκμεταλλεύονται τις 
δυνατότητες που παρέχονται σε μια “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Έτσι λοιπόν μπορούμε 
να αμβλύνουμε μια κοινωνική ανισότητα παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια σε μη 
προνομιούχους να ενταχθούν και να μετεκπαιδευτούν και τελικά να βγουν απο την 
κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα απο βιβλιογραφική έρευνα να αναλύσουμε με ποιόν 
τρόπο  σύγχρονες μορφές μάθησης και τεχνικές θα μπορέσουν να εντάξουν στην 
εκπαίδευση εργαλεία που παρέχονται απο την “Κοινωνία της Πληροφορίας” και να δοθεί 
έτσι η δυνατότητα για ουσιώδεις και αποτελεσματικές ανταλλαγές και συνεργασίες στις 
κοινωνίες της γνώσης. 
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2.3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+KA1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 2018-1-EL01-KA101-046920 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»  ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 11Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

 
Κοκοτσάκη Αντωνία, Διευθύντρια 11ου γυμνασίου ηρακλείου,ΠΕ05 

 
Σκοπός της εισήγησης είναι  να παρουσιάσει την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας 

«Εκπαίδευση για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς» δίνοντας έμφαση στους τρόπους 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Σκοπός του σχεδίου ήταν να βάλει στο 
επίκεντρο του σχολικού ήθους τις αρχές του συμπεριληπτικού σχολείου, προάγοντας τις 
ίσες ευκαιρίες για όλους. Μία ομάδα εκπαιδευτικών, διαφορετικών ειδικοτήτων επιλέχθηκε 
για να παρακολουθήσει επτά επιμορφωτικά σεμινάρια, με αντιστοιχία ένας εκπαιδευτικός 
ανά σεμινάριο, στην Ευρώπη.  

Με το τέλος της επιμόρφωσης καθορίστηκε το πλαίσιο της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης-κουλτούρας στη σχολική κοινότητα και επικαιροποιήθηκε η στρατηγική του 
11ου Γυμνάσιου Ηρακλείου για ένα σχολειό χωρίς αποκλεισμούς η οποία ενσωματώθηκε 
στο πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής του σχολείου μας και αποτυπώθηκε στο 
λογότυπο μας με την ένδειξη «11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Το συμπεριληπτικό σχολείο». 
Επιπλέον, οι διαπολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού αναβαθμίστηκαν, 
σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας εισήχθησαν στο πρόγραμμα σπουδών για την 
ομαλότερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, των Ρομά και νεοφερμένων προσφύγων και 
την ενσωμάτωση των αρχών της συμπεριληπτικότητας στο πρόγραμμα σπουδών των 
μαθημάτων. Τέλος, ενισχύθηκε σε σημαντικό  βαθμό η Ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου 
μας, το προσωπικό  είναι ενεργοποιημένο και με περισσότερα κίνητρα και το αίσθημα 
ικανοποίησης από την εργασία έχει ενισχυθεί.  

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη διάχυση των αποτελεσμάτων και για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν όλα τα προσφερόμενα μέσα όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ιστοσελίδα του σχολείου, ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, η πλατφόρμα etwinning, 
πλατφόρμα ανάρτηση των αποτελεσμάτων Erasmus+ κ.ά. 
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ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Καρκανάκη Μαριεύα, Δημοσιογράφος 

 
Η εργασία έχει στόχο να εξετάσει αναδυόμενες τάσεις, προκλήσεις και νέες καινοτόμες 

προσεγγίσεις για την προώθηση της παιδείας και της κριτικής σκέψης στα μέσα 
επικοινωνίας. 

Ένα βασικό θέμα συζήτησης είναι το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Ένα θέμα που 
αντιμετωπίζουν οι χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Η χειραγώγηση και η παραπλάνηση μέσω της διανομής ψευδών πληροφοριών δεν είναι 
κάτι καινούργιο. Αυτό που είναι νέο είναι η ταχύτητα με την οποία αναπαράγονται οι 
ψευδείς ειδήσεις στη σύγχρονη εποχή μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν 
εκδημοκρατίσει τα μέσα ενημέρωσης, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργούν 
και να μοιράζονται το δικό τους περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι μεταβαίνουν όλο 
και περισσότερο στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για ζωντανές ειδήσεις που μεταδίδονται 
τη στιγμή που συμβαίνουν. 

Ενώ η ταχύτητα και η προσβασιμότητα των κοινωνικών μέσων ως πλατφόρμας παροχής 
περιεχομένου έχει πολλά οφέλη, παρουσιάζει επίσης ορισμένες προκλήσεις, καθώς η 
μεγαλύτερη ευθύνη έχει δοθεί στους χρήστες να κρίνουν την αλήθεια και την ακρίβεια των 
πληροφοριών και να διακρίνουν το γεγονός από τη μυθοπλασία.  

 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Νοβάκος Ιωάννης, Ειδικός Παιδαγωγός - Κοινωνιολόγος 
 
Τα ΜΜΕ ως πολιτισμικός παράγοντας επίδρασης και διαμόρφωσης της συλλογικής 

ταυτότητας των πολιτών, που συνιστούν οργανικά ενεργά μέλη των σύγχρονων κοινωνιών 
είναι, πλέον, μία αδήριτη πραγματικότητα. Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται εκτενώς και 
διεξοδικά η απόδοση και ερμηνεία του πολύσημου όρου ΜΜΕ καθώς και η συνύφανσή του 
με τρόπους και μορφές διαμόρφωσης της συλλογικής ταυτότητας των πολιτών/ατόμων. Η 
όσο το δυνατόν καλύτερη πραγμάτευση και αποσαφήνιση του νοηματικού περιεχομένου 
της έννοιας των ΜΜΕ και του συσχετισμού τους με τη δημιουργία και διάχυση των 
πληροφοριών, εν ολίγοις, καταδεικνύει πώς το συγκεκριμένο Μέσο – φαινόμενο 
διαμορφώνει και επηρεάζει αθέατα όλο το μηχανισμό του τρόπου ζωής (αξίες, 
πεποιθήσεις, απόψεις, στάσεις, ιδέες, ανάγκες) των ατόμων της δημόσιας σφαίρας. 
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2.5.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ FACEBOOK 

 
Ασαργιωτάκη Ανδρονίκη, Εργαζόμενη στον τομέα την πληροφόρησης 

 
Η ανάπτυξη του web 2.0 και η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει αλλάξει 

ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις προωθούν τα προϊόντα τους και το βαθμό επιρροής 
του καταναλωτή, ο οποίος διαδραματίζει πλέον ενεργό και συνεργατικό ρόλο στις 
στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα τους να απευθύνονται εκθετικά 
σε ένα πολυάριθμο κοινό τα καθιστά σημαντικά εργαλεία για ολοκληρωμένες επικοινωνίες 
μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης των κοινωνικών 
δικτύων από τις επιχειρήσεις. Η παρούσα έρευνα εστίασε στο Facebook που είναι σήμερα 
το δημοφιλέστερο και πληρέστερο κοινωνικό μέσο δικτύωσης ως προς τις λειτουργίες 
προβολής των επιχειρήσεων. 

Αρχικά επιχειρείται μια θεωρητική επισκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  στην 
εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις για την προβολή και τη διαφήμιση τους, στις στρατηγικές 
προώθησης και στη συνέχεια στην εφαρμογή τους στον κλάδο της φιλοξενίας.  

Από έρευνα στη βιβλιογραφία διαπιστώθηκαν ζητήματα που δεν έχουν διερευνηθεί 
μέχρι σήμερα όπως είναι τα ακόλουθα, ο βαθμός που χρησιμοποιείται Facebook ως 
εργαλείο προβολής και διαφήμισης μικρών ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη. Επίσης 
δεν έχουν διερευνηθεί οι μέθοδοι προβολής που επιλέγουν οι επιχειρήσεις κατά τις 
προωθητικές τους ενέργειες μέσα από το Facebook και η αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων προβολής λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των χρηστών. Το ερευνητικό 
κενό επιχειρεί να συμπληρώσει η πρωτότυπη έρευνα που διεξήχθη από τη συγγραφέα, η 
οποία τελέστηκε μέσω δομημένης παρατήρησης σε σελίδες του Facebook. 

Τα αποτελέσματα από τη δομημένη παρατήρηση παρουσίασαν μια επισκόπηση των 
μεθόδων προβολής που πραγματοποιήθηκαν από τις ξενοδοχειακές μονάδες στις σελίδες 
τους, την αξιολόγηση αυτών μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών και το βαθμό 
αξιοποίησης του εργαλείου Facebook. Τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν πρακτική 
αξία σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες καθώς λειτουργούν ως αρωγοί στην εύστοχη επιλογή 
μεθόδων προβολής και διαφήμισης. 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

110 
 

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΤΑΞΗ 

 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπ/σης Προσφύγων ΚΦΠ Μαλακάσας Μέλος του 

Αυτοτελούς Τμήματος για τον Συντονισμό και την Παρακολούθηση της Εκπ/σης των 
προσφύγων – ΥΠΠΕΘ 

 
Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια πρόσφατη σχετικά ανακάλυψη, η οποία όχι 

μόνο έχει καταφέρει να επηρεάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και τις 
επιστήμες, αλλά πολύ περισσότερο φαίνεται ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω 
αξιοποίησή της στο μέλλον. Η νέα τάση που φαίνεται να επικρατεί, έχοντας ως βασικό 
εκπρόσωπό της την εικονική πραγματικότητα, είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-
υπολογιστή. Μέχρι τώρα δινόταν περισσότερο βάση στην εξέλιξη και βελτίωση των 
υπολογιστικών συστημάτων˙ πλέον η προσοχή των ερευνητών στρέφεται στην επικοινωνία 
του ανθρώπου με τον υπολογιστή. Μελετώντας μάλιστα τη σύγχρονη βιβλιογραφία, 
φαίνεται ότι είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από την ερευνητική κοινότητα, ότι η εξέλιξη της 
τεχνολογίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη αν δοθεί βάση ακριβώς στην 
αλληλεπίδραση υπολογιστή και ανθρώπου. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της 
συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των εννοιών της εικονικής πραγματικότητας 
γενικά και πιο συγκεκριμένα των εικονικών κόσμων, των εικονικών περιβαλλόντων και των 
εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Αφού προχωρήσουμε  σε μια αναλυτική περιγραφή των 
όρων αυτών, θα ασχοληθούμε με το πώς σχετίζεται η εικονική πραγματικότητα με την 
εκπαίδευση και θα προτείνουμε διάφορες εφαρμογές της, οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για μια πιο ενδιαφέρουσα, κινητοποιητική και 
σφαιρική διαδικασία μάθησης.  

Τέλος, θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης της στην 
εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών. 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ 
 

Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ  
 
Η δημοσιογραφία δεδομένων, με τα χαρακτηριστικά τα οποία τη διακρίνουν σήμερα, 

θεωρείται μία νέα μορφή δημοσιογραφίας, η οποία επηρεάζει όλο το φάσμα εργασίας των 
δημοσιογράφων, από την παραγωγή μέχρι τη διάχυση της είδησης. Ουσιαστικά, στα άρθρα 
δημοσιογραφίας δεδομένων οι παραδοσιακές δημοσιογραφικές μέθοδοι εργασίας 
συνδυάζονται με τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και απεικόνισης/οπτικοποίησης 
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δεδομένων. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια των  σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, 
οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον στην άσκηση και τη λειτουργία του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Ο δημοσιογράφος, πλέον, διαθέτει εργαλεία τα οποία 
του επιτρέπουν να εντοπίσει, να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να διαμοιράσει την 
πληροφορία στο κοινό με νέες μεθόδους. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες, πέραν όλων 
των άλλων, έχουν διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο αφήγησης της δημοσιογραφικής 
ιστορίας/είδησης από τους δημοσιογράφους, ο οποίος, με τη σειρά του, επηρεάζει και τον 
τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει την είδηση.  

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει στην άσκηση της 
δημοσιογραφίας με την εμφάνιση της δημοσιογραφίας δεδομένων. Ειδικότερα, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στο πώς αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το 
κοινό εντοπίζει, αντιλαμβάνεται και κατανοεί μια είδηση η οποία παρουσιάζεται σε ένα 
άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων. Επιπλέον, τα ευρήματα της μελέτης βοηθούν να 
διαπιστωθεί και κατά πόσο επιτυχής είναι η παρουσίαση μίας ιστορίας σε κάποιο άρθρο 
δημοσιογραφίας δεδομένων, καθώς αυτή συνδέεται με τον βαθμό που γίνεται ορθά 
αντιληπτή από το κοινό. Για τις ανάγκες της έρευνας απευθυνθήκαμε σε προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ακόμα κάποια εκπαίδευση πάνω στη 
συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας. 

 

 
H ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Παπούλας Αντρέας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρος 
Διάκου Μαρία, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρος  

Χατζηνεοφύτου Σαλώμη, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Κύπρος 

 
Πρώτιστος στόχος του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι η συνεχής 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε 
όλα τα παιδιά, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα διέπεται από τις αξίες 
της ισότητας, της  συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο 
τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη. 

Η παρούσα εισήγηση θα αναφερθεί αρχικά στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου με 
βάση τους Δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), οι οποίοι καταδεικνύουν το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, στους 
επιδιωκόμενους στόχους της χώρας καθώς και τις αντίστοιχες δράσεις που προωθούνται. 
Στη συνέχεια, η εισήγηση θα επικεντρωθεί στις δράσεις εκείνες που σχετίζονται με το 
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εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, μιας και η προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αποτελεί έναν υπό έμφαση στόχο για το ΥΠΠΑΝ, ο 
οποίος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας  και στην 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών των σχολείων μας. Πιο 
συγκεκριμένα, η εισήγηση θα εστιάσει σε δράσεις που εφαρμόζονται στη Δημοτική και 
Μέση Εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή της διδασκαλίας των Ψηφιακών 
Τεχνολογιών στη Δημοτική Εκπαίδευση, η παραχώρηση υπολογιστών τύπου ταμπλέτας σε 
μαθητές/-τριες Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, η εισαγωγή 
της ενότητας “Ρομποτική” στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου και η 
παροχή δυνατότητας για εκπαίδευση και δωρεάν πιστοποίηση ECDL στους μαθητές/-τριες 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας, η εισήγηση θα τονίσει την 
αναγκαιότητα εξασφάλισης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού 
για τα σχολεία, αλλά και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην 
αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

 
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Τριχάς Νικόλαος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επίκουρος Καθηγητής  
Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Επιστημονικός 

Συνεργάτης 
Αλεβίζος Βαλάντης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τη χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στην εκπαίδευση. Ισχυρό κίνητρο για την ένταξη των 
κοινωνικών δικτύων στη διαδικασία της μάθησης αποτελούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματά τους που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στα παραδοσιακά μοντέλα 
επικοινωνίας: διάδραση, συμμετοχή, συνεργασία, ενημέρωση, δημιουργία και ανταλλαγή 
περιεχομένου. Σε αντίθεση με την περίπτωση των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας όπου 
η αίσθηση της κοινότητας ήταν εν πολλοίς απούσα, τα ΜΚΔ προσφέρουν τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευόμενους να σχηματίσουν κοινότητες με βάση τα κοινά μαθησιακά τους 
ενδιαφέροντα. Ο φυσικός χώρος της αίθουσας του πανεπιστημίου μεταφέρεται στο 
εικονικό περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μαθησιακό 
πλαίσιο που λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο 
οι φοιτητές/τριες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για λόγους που σχετίζονται με την 
εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, 
πραγματοποιήθηκε το 2019 πρωτογενής ποσοτική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο σε 
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δείγμα 151 φοιτητών από διαφορετικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές στην καθημερινότητά τους αφιερώνουν πολύ χρόνο σε 
ποικίλα ΜΚΔ. Ανάμεσα στους άλλους λόγους χρήσης των δικτύων αυτών, οι σπουδές 
καταλαμβάνουν πλέον ένα σημαντικό μερίδιο. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης των ΜΚΔ όπως 
αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες είναι η επικοινωνία με συμφοιτητές, η ανταλλαγή 
σημειώσεων, η ενημέρωση για θέματα της Σχολής, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, η 
συνεργασία για την εκπόνηση εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, η 
συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών ακολουθεί το ίδρυμα στο οποίο φοιτά στα ΜΚΔ, 
ενώ είναι και μέλη κάποιας κλειστής ομάδας (κοινότητας). Γενικά, οι φοιτητές θεωρούν ότι 
τα ΜΚΔ κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο διαδραστική και ενδιαφέρουσα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική 
κοινότητα που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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3.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπ. Κρήτης, Δ/ντής 17ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Κρήτης 
Ψαράς Χαράλαμπος, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου 
 
Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο η σχολική βελτίωση αποτελεί ένα κοινό ζητούμενο. Εθνικοί 

και υπερεθνικοί οργανισμοί πιέζουν για να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σύστημα σχολικής 
βελτίωσης, μέσω κυρίως της καλλιέργειας και της ανάπτυξης της συνεργασίας και 
επικοινωνίας (Middlewood, Abbot & Robinson, 2018: x-xi). Η σημαντικότητα της 
αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας για βιώσιμη αλλαγή και βελτίωση υπογραμμίζεται τόσο 
από διεθνείς οργανισμούς (OECD, 2013), όσο και από ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης 
(Fullan, 2017. Earley & Greany, 2017. Harris & Jones, 2016. Sharratt & Planche, 2016. Ράπτης 
& Ψαράς, 2015).  

Η παρούσα εργασία διερευνά τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ηγετών (διευθυντών 
και διευθυντριών σχολικών μονάδων) η οποία σχετίζεται με το βαθμό συνεργασίας κα 
επικοινωνίας που υπάρχει με το διδακτικό προσωπικό. Αρχικά η εργασία αναπτύσσει σε 
θεωρητικό επίπεδο τη σημαντικότητα της συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα και ανάμεσα 
στις σχολικές μονάδες και προβαίνει σε μια εννοιολογική προσέγγιση της συνεργατικής 
ηγεσίας. Κατόπιν, η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια, με βάση τις αναφορές των 
συμμετεχόντων/ουσών στην ερευνητική διαδικασία, τον τρόπο που οι διευθυντές/ριες 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αντιμετωπίζουν 
τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε μια σειρά καθημερινών δράσεων. Ο 
τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις, ο τρόπος που επικοινωνούν οι σχολικοί ηγέτες και ο 
βαθμός υποστήριξης της συνεργασίας αποτελούν τα βασικότερα πεδία που ερευνά η 
παρούσα εργασία.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Δωδεκανήσου το σχολικό έτος 2017-18 στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να φέρει 
στη επιφάνεια τις διευθυντικές πρακτικές αναφορικά με το βαθμό συνεργασίας  με τα μέλη 
του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ηγετικών στελεχών είναι κρίσιμος 
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για τη συνεργασία, συνεπώς και για τη βελτίωση της μάθησης, αφού η ίδια η συνεργασία 
αποτελεί μια από τις παγκόσμιες ικανότητες για βαθιά μαθησιακά αποτελέσματα (Fullan, 
2017) 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H2020 CRISS, ΣΤΟ DIGCOMPEDU ΚΑΙ ΣΤΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΠΕ 

 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΣΕΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος επιστημονικής ομάδας CRISS, μέλος 

συγγραφικής ομάδας εκπαιδευτικού υλικού επιπέδου Β2 ΤΠΕ 
 
Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε την Οδηγία του 2006 για ανάπτυξη των 

οκτώ βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση (8 Key Competences) και την 
ενσωμάτωση σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης προκειμένου να τις 
αποκτούν οι μαθητές, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο (Competency-
Based Education), με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

Μία από αυτές είναι η Ψηφιακή Ικανότητα που ορίζεται ως ένα σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται ΤΠΕ και ψηφιακά μέσα.  

Σε ότι αφορά στο σύνολο των πολιτών, το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 
Πλαίσιο για την Ανάπτυξη και Κατανόηση της Ψηφιακής Ικανότητας στην Ευρώπη 
(DigComp), ενώ πρόσφατα δημοσιεύτηκε και το ειδικά για τους εκπαιδευτικούς 
DigCompEdu. Στην Ελλάδα, για την επιμόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών στην 
προχωρημένη χρήση των ΤΠΕ, έχει αναπτυχθεί το σύστημα επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ.  

Σε ότι αφορά τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 
την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της Ψηφιακής Ικανότητας, το διάστημα 2017-
2020 υλοποιήθηκε από φορείς και εκπαιδευτικούς 9 ευρωπαϊκών  χωρών, μεταξύ των 
οποίων η ΠΔΕ και εκπαιδευτικοί της Κρήτης, το καινοτόμο πρόγραμμα (Horizon2020) CRISS, 
που αφορά στη δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Πιστοποίησης, ένα προσαρμοσμένο 
πρότυπο του DigComp για μαθητές και κατάλληλη ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την 
οποία, εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης της Ψηφιακής Ικανότητας, 
σε περισσότερους από 27000 μαθητές από όλη την Ευρώπη παράλληλα με τη διδασκαλία 
των μαθημάτων και μέσα στο σχολικό χρόνο.  

Στην παρούσα εργασία, διερευνάται και προτείνεται η αξιοποίηση του πλαισίου και των 
Σεναρίων του CRISS, για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Προτείνεται η 
μεταφορά/προσαρμογή τους σε διαθέσιμη πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης, για την 
εκπαίδευση και πιστοποίηση μαθητών, μέσα  στο σχολικό χρόνο ως αναπόσπαστο στοιχείο 
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της διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων,  με ταυτόχρονη καταγραφή, αξιολόγηση και  
πιστοποίηση του έργου  των διδασκόντων εκπαιδευτικών,  κατά το πρότυπο του 
DigCompEdu. 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
Δασκαλοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΕ05 

 
Η Συγκριτική Λογοτεχνία έχει ξεχωριστή σημασία. Μας δίνει τη δυνατότητα να 

προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία ως ιδιαίτερη λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος, να 
κάνουμε τεχνικές ή θεματικές συγκρίσεις, να συγκρίνουμε από μια πιο ειδική ή πιο γενική 
οπτική γωνία. Η φωνή της Συγκριτικής Λογοτεχνίας είναι πριν από όλα ο ουμανισμός και 
έχει ως στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους, κουλτούρες και πολιτισμούς. Μέσα από τις 
πτυχές της παγκοσμιοποίησης, κάθε άνθρωπος διατηρεί την ιδιαιτερότητα, την 
προσωπικότητα, ακόμη και τη διαφορετικότητά του, αλλά μαθαίνει να κοιτά τον Άλλο, να 
τον μελετάει. Η συγκριτική μελέτη μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε καλύτερα όχι μόνο την 
ξένη, αλλά και τη δική μας λογοτεχνία, οδηγώντας μας στη βαθύτερη κατανόηση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Σκοπός της εισήγησης είναι να δείξουμε πως εισάγουμε στο μάθημα των Γαλλικών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο Β2) τον γαλλικό πεζό, ποιητικό και θεατρικό λόγο. 
Γενικός στόχος είναι να αποκτήσουν οι έφηβοι τη συνήθεια να αναλύουν ένα λογοτεχνικό 
κείμενο, να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους μέσα σε αυτό, να ανακαλύπτουν τον 
πλούτο των μέσων και το ενδιαφέρον για να δημιουργούν επικοινωνιακές καταστάσεις που 
θα επιτρέπουν να βελτιωθεί ο προφορικός και γραπτός τους λόγος, και επιπλέον να 
συγκρίνουν το γαλλικό λογοτεχνικό κείμενο με ένα ελληνικό που μπορεί είτε να το έχουν 
διδαχθεί και αναλύσει στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας είτε όχι. Προσεγγίσεις 
επικοινωνιακού, γλωσσικού, δημιουργικού, διεπιστημονικού χαρακτήρα δίνουν τη 
δυνατότητα για μια ελεύθερη επιλογή μεταξύ διαφορετικών τρόπων έκφρασης ικανών να 
επεκτείνουν την επαφή με το έργο που μελετούμε. Επίσης, οι μαθητές ανακαλύπτουν 
κείμενα της γαλλικής λογοτεχνίας, προβληματίζονται συγκρίνοντας ιδέες, εντοπίζουν 
ομοιότητες και διαφορές με τρόπο τέτοιο ώστε να χτίζουν μια δομημένη συλλογιστική, 
μαθαίνουν τελικά να ερμηνεύουν τον κόσμο με ουμανιστικό τρόπο. Μέσα από την 
σύγκριση που αποτελεί νέα στρατηγική διδασκαλίας, οι μαθητές γίνονται φιλειρηνιστές, 
άνθρωποι συνειδητοποιημένοι και παγκοσμιοποιημένοι. 
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Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Βρετουδάκη Ελένη, ΣΣΕ ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ/Συνργαζόμενη διδάσκουσα στο ΠΤΠΕ του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Η σημαντικότητα της συμβολής της αφήγησης στη γνωστική, γλωσσική και 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
είναι πλέον ευρέως αποδεκτή. Τελευταία ευρήματα καταδεικνύουν ότι, η πρώιμη 
ενασχόληση των μικρών παιδιών με όλο το φάσμα των αφηγηματικών δεξιοτήτων 
σχετίζεται αλλά και προβλέπει σε σημαντικό βαθμό την μετέπειτα σχολική πορεία τους. 
Αυτό συμβαίνει διότι, η αφήγηση, είναι μια σύνθεση γλωσσική άσκηση η οποία 
προϋποθέτει τη συνδρομή βασικών γνωστικών λειτουργιών όπως της μνήμης, της κρίσης, 
της λογικής κ.ά. Παράλληλα, το παιδί αφηγούμενο πραγματοποιεί διαρκώς μεταγνωστικού 
τύπου διεργασίες αλλά και υψηλού επιπέδου νοητικές λειτουργίες όπως συγκρίσεις, 
αιτιολογήσεις, γενικεύσεις, προβλέψεις, συμπερασμούς κ.λπ. Με βάση τα παραπάνω, 
διερευνήθηκε η επίδραση συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών στην ενίσχυση των 
αφηγηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 112 
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών στην πόλη των Χανίων της Κρήτης. Το συγκεκριμένο δείγμα παιδιών 
χωρίστηκε με στατιστικές διαδικασίες σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο διήρκεσε 8 
εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στα παιδιά της πειραματικής ομάδας 
διαβάστηκαν 8 βιβλία παιδικής λογοτεχνίας και μετά την ανάγνωση τα παιδιά 
εκπαιδεύτηκαν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές στην αφήγηση προσωπικών και 
φανταστικών ιστοριών. Τα ίδια βιβλία, με την ίδια σειρά διαβάστηκαν και στα παιδιά της 
ομάδας ελέγχου χωρίς να λάβουν κάποια μορφής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης κατανόησαν σε σημαντικό 
βαθμό το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών και ήταν σε θέση να το εφαρμόσουν κατά την 
παραγωγή μιας προσωπικής-αυτοβιογραφικής ή φανταστικής αφήγησης. Η παρούσα 
έρευνα συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση ότι, η αντισταθμιστική εκπαίδευση στην 
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά κυρίως μέσα 
από πολυεπίπεδα προγράμματα παρέμβασης τα οποία ενεργοποιούν τα παιδιά με 
ποικίλους τρόπους (φυσικά, γνωστικά, λεκτικά), εμπεριέχουν τεχνικές φθίνουσας 
καθοδήγησης στο πνεύμα των κοινωνικοκοπολιτισμικών θεωριών και της μεθόδου της 
γνωστική μαθητείας. 
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Η (ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 

Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Καλλιρης Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ 

 
Σε κάθε στιγμή της ζωής μας επικοινωνούμε και είναι πολύ σημαντικό να 

ανακαλύψουμε πώς και γιατί. Αναπόφευκτο κομμάτι της επικοινωνίας είναι και η 
σύγκρουση. Πίσω από κάθε σύγκρουση, κρύβονται διάφοροι παράμετροι, συνήθως μη 
λεκτικοί, όπως είναι για παράδειγμα τα συναισθήματα, η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του 
προσώπου, η στάση του σώματος και οι χειρονομίες. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε 
τι γίνεται όμως, σε μια σύγκρουση, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε την επικοινωνία. Η 
μελέτη της επικοινωνίας, λοιπόν, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν οι 
άνθρωποι επικοινωνούν με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αντιληφθούμε τις 
οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους, και τέλος να χρησιμοποιήσουμε 
με αποτελεσματικότητα τις τεχνικές της επικοινωνίας στο πραγματικό και εικονικό 
(ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει δεδομένα με την επαναλαμβανόμενη 
χρήση των οιονεί πειραμάτων από Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρήση των 
οπτικοακουστικών μέσων στην αποτελεσματική διδασκαλία. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος 
μιας συνεχούς έρευνας, με στόχο το δείγμα να κατανοήσει τις έννοιες και να αποκτήσει 
δεξιότητες αποτελεσματικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας μέσω της χρήσης των 
οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλείο. 

 

 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ‘ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ’: ΜΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AUGMENTED REALITY) ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Ζέζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας 

Μπαριανού Ειρήνη, Νηπιαγωγός, MSc Παιδικής Λογοτεχνίας 
 
Η τεχνολογία σήμερα αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, κάτι που έχει επηρεάσει δραματικά 

τη μάθηση και την εκπαίδευση. Παράλληλα, παρατηρείται, ακόμη από το νηπιαγωγείο, ο 
ολοένα και αυξανόμενος ρυθμός χρήσης και εξοικείωσης των μαθητών με τα tablets & τα 
smartphones.  Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι έτοιμοι για το σχολείο του 
μέλλοντος, αντιμετωπίζοντας τις συνεχείς προκλήσεις της εποχής μας και την ανάγκη 
εξοικείωσής τους με μέσα, τα οποία θεωρούνται ελκυστικά και διαμορφώνουν ένα 
αποτελεσματικό και ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης.  

Μια δυναμικά ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην 
εκπαίδευση είναι αυτή της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), η οποία αναφέρεται στην 
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προσθήκη εικονικών πληροφοριών στο φυσικό περιβάλλον, μέσω κατάλληλων συσκευών 
σε πραγματικό χρόνο.  

Μάλιστα, η χρήση βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας δίνει μια άλλη διάσταση, 
τόσο στην έννοια της λογοτεχνίας, όσο και στην έννοια της πολυτροπικότητας (λόγος, 
τρισδιάστατη εικόνα, ήχος, κίνηση, αφή), προσφέροντας μια σειρά θετικών 
πλεονεκτημάτων στο μαθητή, όπως την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, τη 
φιλαναγνωσία, την εναλλακτική χρήση των ψηφιακών συσκευών, τη συνεργασία.   

Παρά το γεγονός ότι μόλις τα τελευταία χρόνια, διεθνώς, υπάρχουν ερευνητικά 
δεδομένα για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο 
νηπιαγωγείο, εν τούτοις παρατηρείται μια θετική αντιμετώπισή της και  μια δυναμική 
αύξηση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν αντίστοιχες δραστηριότητες.  

Ο σκοπός της παρούσας πλήρους εισήγησης έγκειται αφενός στην παρουσίαση του 
θεωρητικού πλαισίου σχετικά με την επαυξημένη πραγματικότητα στο νηπιαγωγείο και 
αφετέρου στην αποτύπωση μιας πτυχής εκπαιδευτικής εφαρμογής που υλοποιείται στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Ρόδου. Απώτερος στόχος της εργασίας μας καθίσταται η πρόκληση 
του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, ώστε αποτελέσει το έναυσμα για τη χρήση της 
Επαυξημένης Πραγματικότητας στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

 
Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ” ΜΑΘΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Ζωγραφιστού Αικατερίνη, Πολιτισμολόγος / Υπ. Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Παν/μιο 
Montpellier III, Γαλλία 

ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ / Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας 
και Ορολογίας,Παν/μίου Κρήτης 

 
Σταθερή επιδίωξη του “καλού” διδάσκοντα παραμένει η υιοθέτηση διδακτικών τρόπων 

διαμέσου των οποίων επιτυγχάνεται η “αποτελεσματική” μάθηση από μέρους των 
διδασκομένων: υψηλός βαθμός διείσδυσης της νέας γνώσης (γνωστικό επίπεδο), ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κατάλληλων για την επιτυχή διαχείριση νέων καταστάσεων και απαιτήσεων 
συναφών του γνωστικού εισαγόμενου (ψυχοκινητικό επίπεδο) και  επαναπροσδιορισμός 
της συμπεριφοράς, των πεποιθήσεων, των στάσεων και των προτιμήσεών τους, σύμφωνα 
με όσα έχουν διδαχθεί και κατακτήσει (συναισθηματικό επίπεδο).  

Ομάδα μαθητών του Γενικού Εσπερινού Λυκείου Ηρακλείου συμμετείχε  στο πρωτότυπο 
διδακτικό-μαθησιακό εγχείρημα «Διαβάζοντας Καζαντζάκη στη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση». Με την αξιοποίηση του ιδιαίτερα ελκυστικού αναγνωστικού 
υλικού της πεζογραφίας του Κρητικού συγγραφέα, ως μέσο που συνδέεται με την 
ευχαρίστηση και την απόλαυση, οι μαθητές οδηγήθηκαν, κατά τρόπο αβίαστο, σε 
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εξαιρετικά αποτελέσματα αναφορικά με: α. τη  βελτίωση των γνώσεων τους στην 
νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, β. την ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης, επικοινωνίας, 
μάθησης και συνεργατικότητας και γ. την καλλιέργεια μεταγνωστικών ικανοτήτων οι οποίες 
μετέβαλλαν τον τρόπο που ο κάθε συμμετέχων διαχειρίζεται τη γνώση.  

Η παρούσα μελέτη καταγράφει την πορεία του εν λόγω διδακτικού-μαθησιακού 
εγχειρήματος, παρουσιάζει και αναλύει τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και 
προτείνει τρόπους περαιτέρω αξιοποίησης των έργων του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα στη 
ελληνική δημόσια εκπαίδευση. 

 

 
ΤΑ "ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ" ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Βασιλογιαννάκη Μαρία, Ψυχολόγος - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
Παπαθανασίου Μαρία, Γαλλικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 
Η  βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια μέσα στο σύγχρονο και τεχνολογικά επικοινωνιακό περιβάλλον. Μια ειδική 
κατηγορία τους είναι τα “Serious Games” («Σοβαρά Παιχνίδια») που έχουν  αναπτυχθεί ως 
εργαλεία μάθησης και μετάδοσης της γνώσης. Τα Serious Games μπορεί να είναι ψηφιακά 
παιχνίδια, προσομοιώσεις, εικονικά περιβάλλοντα και μέσα μικτής πραγματικότητας, τα 
οποία έχουν σκοπό την εκπαίδευση στα οποία ο παίκτης λαμβάνει ενεργό μέρος. 
Χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διδασκαλίας και είναι πολύ πρακτικά αφού εκτός από την 
εκπαίδευση διασκεδάζουν και βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει καλύτερα την 
ύλη στα μαθήματα. Η εμπειρία για τον χρήστη είναι πιο σημαντική, όταν τα σενάρια είναι 
πιο κοντά στην πραγματικότητα αφού ο ίδιος δύναται να μεταφερθεί γρήγορα σε 
πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τέλος, βοηθούν τους παίκτες να 
βελτιώσουν την αντίληψη, την προσοχή και τη μνήμη τους και διευκολύνουν τις αλλαγές 
στη συμπεριφορά μέσω της μάθησης με πρακτική εξάσκηση.  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά των 
Σοβαρών Παιχνιδιών και τα οφέλη που μπορούν να δρέψουν οι εκπαιδευτές και οι 
εκπαιδευόμενοι από την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου της επισκόπησης 
βιβλιογραφίας σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών που έχουν 
μελετήσει τα Σοβαρά Παιχνίδια καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η χρησιμότητα αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι έρχεται να τονίσει και να καταδείξει 
τη σημαντικότητα χρησιμοποίησης ενός τέτοιου εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
καθώς οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν ήδη υπάρχουσες γνώσεις, μαθαίνουν νέες καθώς και 
αναπτύσσουν και εξασκούν συγκεκριμένες δεξιότητες με ευχάριστο τρόπο.  

Συμπερασματικά, η βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε τη θετική συμβολή των 
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συγκεκριμένων παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, η αποτελεσματικότητα των οποίων 
αυξάνεται όταν χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και συμπληρωματικά μαζί με άλλα 
εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ Ζ: Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 
Νικολάου Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Ποδάρα Άννα, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Καρυπίδου Χριστίνα, Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Η ραγδαία ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 

χρόνια, έχει επιφέρει και συνεχίζει να επιφέρει αλλαγές. Η Εκπαίδευση βρίσκεται στο 
κέντρο αυτών των αλλαγών και θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της στην ψηφιακή 
εποχή. Σημαντικό ρόλο στην Εκπαίδευση διαδραματίζουν τα Οπτικοακουστικά Μέσα 
Επικοινωνίας ως αιχμή του δόρατος, και προϋποθέτουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης για 
μια αποτελεσματική διδασκαλία. Η Γενιά Ζ αποτελείται από νέους ανθρώπους που 
γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή, στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα έως 
σήμερα, και ο κώδικας επικοινωνίας τους είναι πολυμεσικός, αφού χρησιμοποιούν κείμενο, 
εικόνες, ήχους και βίντεο για να μπορέσουν να κατανοήσουν τον κόσμο. Ο κύριος στόχος 
της έρευνας αυτής είναι η παροχή δεδομένων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική 
διδασκαλία με χρήση των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στις επόμενες γενιές. Η 
μελέτη βασίζεται σε ποσοτική μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιεί έντυπο αξιολόγησης 
υπό τη μορφή ερωτηματολογίου μετά από διεξαγωγή πρότυπου μαθήματος σε άτομα της 
Γενιάς Ζ, εφαρμόζοντας τη θεωρία των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση, με 
θέμα την οργάνωση ραδιοφωνικού σταθμού και την οργάνωση ειδησεογραφικής και 
μουσικής ραδιοφωνικής παραγωγής. Το Ραδιόφωνο, εκτός από ένα ηλεκτρονικό μέσο 
επικοινωνίας, είναι και οπτικοακουστικό μέσο επικοινωνίας με μακρόχρονη πορεία, όπου 
οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις της ψηφιακής εποχής το καθιστούν μια από τις πρώτες 
επιλογές του κοινού. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας συνεχούς έρευνας σχετικά με τη 
χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε πολυεπιστημονικό 
επίπεδο, στο τρίπτυχο Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Τριανταφυλλίδου Ελένη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Υποψήφια Διδάκτορας  
 
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πολυτιμότερος πόρος μέσα σε έναν Οργανισμό. Οι 

ανθρώπινοι πόροι οργανώνονται, είναι σπάνιοι, δεν αντιγράφονται και δημιουργούν αξία. 
Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις κύριες 
λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η εκπαίδευση επηρεάζει την εργασιακή 
ικανοποίηση, την ταύτιση με την εργασία, την ψυχολογική ενδυνάμωση, την οργανωσιακή 
δέσμευση, την αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη και την αφοσίωση των εργαζομένων, οι 
οποίες αποτελούν εργασιακές στάσεις και οδηγεί στη μάθηση και σε συμπεριφορές που 
αυξάνουν την εργασιακή και την οργανωσιακή επίδοση.  Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναδύει δυνατότητες καινοτομιών που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώριση ευκαιριών σε ολόκληρο τον Οργανισμό και 
την ανάπτυξη θεμελιωδών εταιρικών ικανοτήτων, οδηγώντας στη δημιουργία 
διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει 
επίκαιρα ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Ειδικότερα, εξετάζονται 
τα αποτελέσματα της επίδρασης της εκπαίδευσης σε επίπεδο εργαζομένων και 
Οργανισμών. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται είναι η ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας και η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης ενός Οργανισμού που διακρίνεται σε 
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του. Η συγκεκριμένη 
μελέτη περίπτωσης έχει επιλεγεί καθώς ο εν λόγω Οργανισμός παρουσιάζει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά άξια αναφοράς ως προς το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζει. Η 
εισήγηση ολοκληρώνεται με αναφορά στις επιπτώσεις της διαχείρισης της γνώσης σε 
Οργανισμούς και στη δημιουργία Οργανισμών μάθησης. 

 

 

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Ποντίκη Μαρία, Φιλόλογος 

Δεσποτόπουλος Γεώργιος, Πληροφορικός 
 
Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι τα κίνητρα που ώθησαν τους ενήλικους 

μαθητές να εγγραφούν στα Εσπερινά Λύκεια (Γενικά  και Επαγγελματικά) του νομού 
Ηρακλείου Κρήτης, όπως και τα εμπόδια μα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, αφού το δείγμα ήταν 
περιορισμένο και αφορούσε τα Εσπερινά Λύκεια του νομού.  
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Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθούν τα κίνητρα που οδηγούν 
τους ενήλικες στην εγγραφή τους σε Εσπερινά Λύκεια και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
κατά τη φοίτησή τους σε αυτά.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική, καθώς διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια 
στους μαθητές και τους ζητήθηκε η συμπλήρωσή τους. Η μέθοδος αυτή κρίθηκε σκόπιμη, 
αφού οδηγεί στη γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή των απόψεων των εκπαιδευόμενων και 
επομένως σε ανάλογα συμπεράσματα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρήματα της έρευνας οι ενήλικοι μαθητές ωθούνται στο 
σχολείο από κίνητρα εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς βέβαια να λείπουν πολλά εμπόδια με 
τα όποια έρχονται αντιμέτωποι. Η απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου, η επαγγελματική 
εξέλιξη, η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και η συμμετοχή τους σε κάτι που 
τους αρέσει και τους ευχαριστεί αποτελούν τα σημαντικότερα κίνητρα. Από την άλλη, η 
διάρκεια σπουδών, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και η έλλειψη 
ελεύθερου χρόνου αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια που απειλούν την ομαλή φοίτησή 
τους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες του φύλου, της ηλικίας και του τύπου 
εσπερινού σχολείου  (Γενικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο) επηρεάζουν τα κίνητρα και 
τα εμπόδια ως προς τη σημαντικότητά τους. Τέλος, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η 
περαιτέρω έρευνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να οδηγηθούμε σε πιο 
γενικευμένα συμπεράσματα και υπογραμμίζεται η ανάγκη για μέριμνα από την πλευρά της 
Πολιτείας, ώστε να καμφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι μαθητές, και να 
οδηγηθούν στην επίτευξη των στόχων τους με όσο τα δυνατόν λιγότερες δυσκολίες.  

 

 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ STEAM: ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Χριστολουκά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Σε μια εποχή τεράστιων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, η εκπαίδευση 

δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η επιτακτική ανάγκη του μετασχηματισμού της 
γνώσης υπό το πρίσμα της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της επανάστασης της 
επιστήμης των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγεί στη μελέτη και την 
ανάπτυξη νέων αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής εφαρμοζόμενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, η Επαυξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ) αποτελεί μία 
ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία λόγω των δυνατοτήτων εφαρμογής της στην 
καθημερινότητα, καθιστώντας την έναν ισχυρό σύμμαχο στη φαρέτρα των εκπαιδευτικών 
μέσων. Η αύξηση του αριθμού των κινητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κ.α.) 
και η εύκολη πρόσβαση σε αυτές έχει καταστήσει δυνατό σε μεγάλο πληθυσμό να 
χρησιμοποιούν την Ε.Π. Αυτή η  επικράτηση έχει επίδραση στον τομέα της εκπαίδευσης και 
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ειδικά τα τελευταία χρόνια, η χρήση της για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχει καταστεί 
σημαντικό θέμα επιστημονικής έρευνας, καθώς δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης με πολλαπλά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους.  

Παράλληλα με την εξέλιξη των δυναμικών τεχνολογιών, η έρευνα της εκπαίδευσης 
προσανατολίζεται στην καλλιέργεια ανθρώπινων πόρων με δημιουργικότητα, κριτική 
σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ώστε να ανταποκριθούν στη σημερινή 
ψηφιακή εποχή. Σήμερα, οι πλέον τεχνολογικά προηγμένες χώρες προωθούν ένα νέο 
μοντέλο εκπαίδευσης, την εκπαίδευση STEAM, μία εκπαιδευτική μέθοδο που ενσωματώνει 
την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, την τέχνη και τα μαθηματικά. Η φιλοσοφία της 
STEAM αναφέρεται στην παροχή δημιουργικής εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει τις 
τεχνολογίες αιχμής, έτσι ώστε οι μαθητές να διατηρούν το ενδιαφέρον τους κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία ενώ την ίδια στιγμή συμμετέχουν βιωματικά στη μάθηση. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σκοπό να αποσαφηνίσει τους όρους της Επαυξημένης 
πραγματικότητας και της εκπαίδευσης STEAM, να αναδείξει τα οφέλη και τις προοπτικές 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και να υπογραμμίσει την ανάγκη κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών σε αυτές, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο νέο παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μπάρλου Ολυμπία, Φοιτήτρια 
 
Στις μέρες μας ενισχύεται η απαίτηση για πιο ισχυρούς ψηφιακούς ηγέτες ικανούς να 

οδηγήσουν σε καινοτομία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η ανάπτυξη των ΤΠΕ στους οργανισμούς και ειδικότερα στους 
εκπαιδευτικούς, σχετίζεται άρρηκτα με την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών 
καινοτομίας που παρουσιάζονται ανά διαστήματα, οι οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη 
δεξιοτήτων ψηφιακής ηγεσίας από τα στελέχη που τους επανδρώνουν.  

Ένας αποτελεσματικός τύπος ηγεσίας που φαίνεται να προωθεί σε βέλτιστο βαθμό τις 
ψηφιακές καινοτομίες, είναι η μετασχηματιστική ηγεσία. Ο ηγέτης της μετασχηματιστικής 
ηγεσίας αποσκοπεί στη δημιουργία κινήτρων για τους ακολούθους, επιδιώκει να 
ικανοποιήσει τις υψηλότερες ανάγκες τους και να δεσμεύει την πλήρη αφοσίωσή τους. Η 
μετασχηματιστική ηγεσία, η οποία συνδέεται με το χάρισμα και το όραμα, αναδεικνύεται 
ως το πλέον κατάλληλο μοντέλο, καθώς εξ’ ορισμού επικεντρώνεται σε ζητήματα τα οποία 
αφορούν την αλλαγή και τον μετασχηματισμό. 

Η ψηφιακή ηγεσία από την άλλη, είναι η στρατηγική χρήση των ψηφιακών στοιχείων 
ενός οργανισμού για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. Η ψηφιακή ηγεσία μπορεί να 
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βρει εφαρμογή τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Αντίστοιχα με τις 
επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια πρέπει να μετασχηματίσουν τις πρακτικές τους και να 
συνεχίσουν να προσαρμόζονται προκειμένου να είναι αποτελεσματικά στην εποχή του 
Διαδικτύου. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι ανάγκη να χαράξουμε τις ψηφιακές δεξιότητες που 
χαρακτηρίζουν έναν ηγέτη. Η κινητικότητα, οι γνώσεις του cloud computing, η μεγάλη 
ανάλυση δεδομένων, η γνώση των τεχνολογιών των κοινωνικών μέσων, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η εμπειρία των πελατών, η ασφάλεια πληροφοριών (συστήματα ασφάλειας 
πληροφορικής) είναι μερικές από τις προαπαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες ενός ηγέτη.  

Στην παρούσα εργασία, με βάση το δείγμα που μελετήθηκε, τα ευρήματα δείχνουν ότι η 
ψηφιακή ηγεσία έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με την μετασχηματιστική ηγεσία και 
παράλληλα ο υψηλός βαθμός μετασχηματιστικής ηγεσίας συνυπάρχει με τον μεγάλο βαθμό 
υλοποίησης της ψηφιακής ηγεσίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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3.1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
Μάλλιου Ζωίτσα, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

 
Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη αποτελεί ζητούμενο στα αναλυτικά 

προγράμματα όλων των μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
επομένως το μάθημα της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση.  Αποτελεί, όμως, ακόμη ζητούμενο κατά πόσον οι απαιτήσεις ύλης και 
διδασκαλίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων συμβαδίζουν χρονικά αλλά και πρακτικά με 
τις δυνατότητες και τα τεχνικά μέσα κατά την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος στην 
αίθουσα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καταδείξει αφενός την αναγκαιότητα της 
εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αφετέρου την ανάγκη εξορθολογισμού των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων ως προς τις απαιτήσεις ύλης και ωραρίου σε σχέση με τις 
πρακτικές και τεχνικές δυνατότητες ενός μέσου σχολείου της ελληνικής περιφέρειας. Για το 
σκοπό αυτό επιχειρείται μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος που ισχύει σήμερα και 
ανάδειξη συγκεκριμένων προβλημάτων εφαρμογής του στην πράξη σε σχέση με τη χρήση 
των ΤΠΕ. 

 

 
ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Παπαγάλου Φωτεινή, MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 
Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 

 
Οι εξελίξεις των νέων τεχνολογιών καθιέρωσαν νέα μέσα, διαύλους και πρακτικές 

πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας, με σημαντικές επιρροές στην εκπαίδευση. Ο 
θετικός αντίκτυπος των ψηφιακά μετασχηματισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων αφορά 
τόσο την οργάνωση και παρουσίαση περιεχομένου όσο και τη λειτουργία τους ως συνόλου 
εργαλείων και διαδικασιών που προωθούν την ενεργητική μάθηση μέσα από τη 
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συνεργασία και τη συλλογικότητα. 
Τα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα (google groups, blogs, wikis κ.ά) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να 
διαμοιράζονται, να επεξεργάζονται, να αξιολογούν συνεργατικά πληροφορίες και να 
ανακαλύπτουν νέους δρόμους προσέγγισης της γνώσης. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 
διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης μέσω facebook, online-forums κ.ά., όταν γίνεται με 
προσήκουσα προσοχή σε δομημένο πλαίσιο εφαρμογής, παρέχει ευκαιρίες για 
συνεχιζόμενη μάθηση πέρα από τους καθορισμένους χρόνους της τάξης και ευκαιρίες 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εξωτερικού κόσμου.  

Όλοι οι μαθητές και ιδιαίτερα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επωφελούνται από 
την κοινωνικά δικτυωμένη με συνομηλίκους ομάδα, αλληλεπιδρούν, προσεγγίζουν το 
γνωστικό αντικείμενο μέσω μιας διαδρομής που σχετίζεται περισσότερο με τα 
ενδιαφέροντά τους και, παράλληλα, αναζητούν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και 
αποκτούν μαθησιακή εμπειρία με προστιθέμενη αξία. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ψηφιακά περιβάλλοντα ως πλαίσιο 
συνεργατικής μάθησης και τρόποι αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος 
είναι να καταδειχθεί η χρήση τους με τα συνακόλουθα μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη, 
στην υλοποίηση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων τυπικής και ημιτυπικής 
εκπαίδευσης και στην ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης, επιδιώκεται 
να αναδειχθεί η συμβολή ψηφιακών μέσων και περιβαλλόντων, οικείων και προσφιλών 
στους μαθητές, στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, στη 
βελτίωση διαπολιτισμικών σχέσεων και στην καλλιέργεια αυτορρύθμισης, αισθήματος 
κοινής ευθύνης, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων κριτικού και 
ψηφιακού γραμματισμού. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική αξιοποίηση των 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης να προσφέρει ένα πλαίσιο σκέψης για τον καλύτερο και 
ασφαλέστερο τρόπο χρήσης τους. 

 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Ράπτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Παν. Κρήτης, Διευθυντής 17ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Κρήτης 

Στόικου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Δημ. Σχ. Κρητηνίας Ρόδου  
 
Η παρούσα εργασία διερευνά μια σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής επικοινωνίας. 

Συγκεκριμένα μελετά την επίδραση της επικοινωνίας των διευθυντών/ριών των σχολικών 
μονάδων στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αρχικά γίνεται μια εννοιολογική 
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προσέγγιση της επικοινωνίας και παρουσιάζεται η διαδικασία της επικοινωνίας. Κατόπιν 
αναπτύσσεται το ζήτημα της εργασιακής ικανοποίησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
σχολικό έτος 2018-19 σε δύο νησιωτικούς νομούς, στο νομό Δωδεκανήσου και στο νομό 
Ηρακλείου Κρήτης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα από το 
ερευνητικό εργαλείο μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε τρεις βασικούς άξονες 
της διευθυντικής συμπεριφοράς: στις διαδικασίες και στους τρόπους επικοινωνίας των 
διευθυντών/ριών, στην αποδοτική επικοινωνία και στη διευθυντική ενθάρρυνση.  
Ταυτόχρονα διερευνάται η σχέση τους (η επικοινωνιακή συμπεριφορά των 
διευθυντών/ριών) με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έχει ως βασικό σκοπό να φέρει στην επιφάνεια 
την ανάγκη για κατανόηση και ανάπτυξη υιοθέτησης πολυεπίπεδων και πολύτροπων 
επικοινωνιακών διαδικασιών μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, από τη διεύθυνση και 
το προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθούν βαθιά μαθησιακά αποτελέσματα και η 
επιδιωκόμενη πολιτειακή παιδεία (learning civility).   

Η σπουδαιότητα των αποτελεσματικών επικοινωνιακών πρακτικών στις σχολικές 
μονάδες αποτελεί μια από τις παγκόσμιες ικανότητες (global competencies) προκειμένου 
να παραχθούν βαθιά μαθησιακά αποτελέσματα (Fullan, 2017: xiv-xv). Πολλές φορές οι 
αδυναμίες στην επικοινωνία μέσα στη σχολική μονάδα απορρέουν από την ίδια την 
οργάνωσή της. Το πρόσωπο κλειδί σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό είναι ο/η 
διευθυντής/ρια της σχολικής μονάδας. Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας των 
σχολικών διευθυντών/ηγετών εξαρτάται από τις γνώσεις τους σε επικοινωνιακές πρακτικές 
και τεχνικές, και από την ικανότητα αυτών να τις χρησιμοποιήσουν. Οι επικοινωνιακοί ρόλοι 
των σχολικών διευθυντών/ριών είναι σημαντικοί για  τη σχολική βελτίωση (Gorton & 
Alston, 2009: 96-7). 
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3.2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 
Η επικοινωνία ανήκει σε όλους και σε κανέναν. Επειδή τα άτοµα αφιερώνουν πολύ 

χρόνο να µιλούν και να ακούν, η επικοινωνία θεωρείται δεδοµένη. Ο καθένας 
προσλαµβάνει γνώµες ειδικών και διαγιγνώσκει επικοινωνιακά προβλήµατα και 
υπαγορεύει θεραπείες. -υστυχώς, όµως, επειδή η επικοινωνία είναι πολύπλοκη και 
περίπλοκη, αυτές οι απλές συνταγές συχνά αποτυγχάνουν. Για τον λόγο αυτόν η 
επικοινωνία δεν ανήκει σε κανέναν. Εκπαιδευτικοί και µαθητές µιλούν, ακούν, σιωπούν και 
συχνά δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Αποτελεσµατική επικοινωνία σε µια σχολική 
τάξη υφίσταται, όταν ο µαθητής ερµηνεύει το µήνυµα όπως το εννοεί ο εκπαιδευτικός και 
αντίστροφα, εφόσον εναλλάσσονται στη θέση ποµπού και δέκτη. Αποτελεσµατική 
διδασκαλία είναι η διδασκαλία που πραγµατώνει τους διδακτικούς στόχους που έχει θέσει 
ο εκπαιδευτικός. Οι συµπεριφορές και τα µηνύµατα που εκπέµπονται συνδέονται µε τα 
αποτελέσµατα που αναγνωρίζονται από τον εκπαιδευτικό. Αν, λοιπόν, σκοπός της 
διδασκαλίας είναι η τροποποίηση των συµπεριφορών, των µηνυµάτων, των µαθητών, 
εφόσον κάθε συµπεριφορά είναι ένα µήνυµα, τότε η αποτελεσµατική διδασκαλία 
ταυτίζεται µε την αποτελεσµατική επικοινωνία µαθητή-εκπαιδευτικού. Αν το µήνυµα που 
εκπέµπει ο εκπαιδευτικός έχει σκοπό την τροποποίηση της συµπεριφοράς του µαθητή και ο 
µαθητής ερµηνεύει το µήνυµα όπως το εννοεί ο ποµπός, τότε η επικοινωνία στη 
διδασκαλία είναι αποτελεσµατική. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η παρουσίαση 
και διασάφηση των στοιχείων τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο στην ανταλλαγή 
µηνυµάτων µεταξύ ποµπού και δέκτη. Καθένα στοιχείο µπορεί να αντιστοιχηθεί µε τους 
καθοριστικούς παράγοντες των οποίων η ποιοτική συνύπαρξη οδηγεί στην αποτελεσµατική 
διδασκαλία και παράλληλα σ’ αυτά τα στοιχεία και παράγοντες µπορούν να αναχθούν και 
τα χαρακτηριστικά αποτελεσµατικής διδασκαλίας που τυπικά έχουν αναγνωριστεί από 
αναθεωρήσεις ερευνών. 
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

 
Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουν αναδείξει τη 

σπουδαιότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας. Σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο 
εργασιακός χώρος, τα οικογενειακά συστήματα, δημιουργούνται κρίσεις και δυσκολίες που 
απαιτούν παιδαγωγική διαχείριση.Η συμβολή του επιστημονικού πεδίου της Σχολικής 
Ψυχολογίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά. Η αγωγή των παιδιών είναι για πολλούς 
γονείς ένα θέμα αρκετά δύσκολο. Η Συμβουλευτική και η συνεργασία με τους ειδικούς, με 
σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους 
και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά τους,  φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία. Τα 
παιδιά συνήθως δε μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους και μάλιστα σε 
κάποιες περιπτώσεις, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συμμετοχικής διαδικασίας γονιών και 
παιδιών. Η εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την  αναγκαιότητα της συμβουλευτικής σε 
γονείς παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, μέσα από τη διερεύνηση των 
στάσεων, των αντιλήψεων και των απόψεων των γονέων για το θεσμό της Συμβουλευτικής.  

Ως προγράμματα εκπαίδευσης γονέων θεωρούμε τις σύντομες παρεμβάσεις, που 
στοχεύουν στην υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων, ώστε να διαχειρίζονται πιο  
αποτελεσματικά το γονεϊκό τους ρόλο. Στην Ελλάδα τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με 
τις απόψεις των γονέων με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών είναι 
λιγοστά.  

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η αναγκαιότητα των σχολών γονέων ως προς 
τη γενικότερη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων των γονέων που τις ακολουθούν. Τα 
αποτελέσματα της εμπειρικής μας  έρευνας, επιβεβαιώνουν τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο 
για τη συμβουλευτική διαδικασία, όσο και για τα οφέλη που προκύπτουν και τα 
μειονεκτήματα από την εφαρμογή του θεσμού της Συμβουλετικής διαδικασίας στο πλαίσο 
της συνεργασίας γονέων με ειδικούς. 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

 
Η εξοικονόμηση χρονικών πόρων αποτελούσε, ανέκαθεν, κρίσιμο στοίχημα και ισχυρή 

πρόκληση για την πεπερασμένη ανθρώπινη φύση. Το διαχρονικό κυνηγητό του χρόνου 
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υπήρξε έμπνευση, για τη δημιουργία από τον άνθρωπο, συσκευών, μεθόδων και 
αλγόριθμων, με σκοπό τον προσπορισμό χρονικών οφελών, μέσω της τεχνητής 
επιμήκυνσης του χρόνου. Τα Μαθηματικά, χάρις στη διαρκή και ανιδιοτελή γενναιοδωρία 
τους, προσέφεραν σχετικά αλγοριθμικά εργαλεία, κατορθώνοντας, έτσι, όσον αφορά στους 
υπολογισμούς, να απομειώσουν τους απαιτούμενους πόρους και την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα, κατά τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων.  

Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα, που καταπιάνεται με το ποσό των πόρων (χρόνο, 
χώρο, τυχαιότητα), που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, χρησιμοποιείται ο 
όρος του πολυωνυμικού χρόνου, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
αποδοτικότητα ενός αλγόριθμου. Μερικοί αλγόριθμοι είναι πιο γρήγοροι από κάποιους 
άλλους, ενώ και η επινόηση νέων, σε πολλές περιπτώσεις, έχει καταστήσει δυνατή την 
επίλυση κάποιων προβλημάτων, που ήταν αδύνατο προηγουμένως να λυθούν, εξαιτίας του 
άπειρου χρόνου που απαιτούσαν. Για τις στοιχειώδεις εφαρμογές, η αποδοτικότητα μπορεί 
να ταυτιστεί με την ταχύτητα, υπό την έννοια της εξοικονόμησης χρόνου κατά τη διάρκεια 
επίλυσης ενός προβλήματος.  

Σε σχολεία ακόμη και του Δημοτικού, γίνεται μνεία και σχολιάζονται διάφοροι 
αλγόριθμοι που οδηγούν μεν, στο ίδιο τελικό, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά, 
οπωσδήποτε επιβραβεύεται, διά της εφαρμογής και χρήσης του, ο «περισσότερο 
αποδοτικός αλγόριθμος» δηλαδή ο ταχύτερος, αφού αυτός έχει απτά, χρονικά οφέλη στην 
πράξη. Η μαθηματική «συνταγή», που είναι χρονοβόρα ή και απαιτεί περισσότερες 
εκτελέσεις πράξεων, φυσικά, αποβάλλεται και εξοβελίζεται από τον κατάλογο των 
δυνητικών επιλογών.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποδοτικότητα πολλών απλών αλγόριθμων, μέσω 
στοιχειωδών παραδειγμάτων, με σκοπό την αποσαφήνιση και εσωτερίκευση της έννοιας 
της πολυπλοκότητας. Η πολυπλοκότητα των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της 
Αριθμητικής, του αλγόριθμου του Ευκλείδη, του υπολογισμού του xn, του ΜΚΔ και του ΕΚΠ, 
των βημάτων κατά την επίλυση προβλημάτων αλλά και η αποδοτικότητα κάποιων 
«καθημερινών» αλγόριθμων αποτελούν σχετικές μελετώμενες περιπτώσεις.  

 

 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 
Μπελιβανάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική 

Πράξη 
 
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μιας 

σχολικής τάξης. Η λεκτική επικοινωνία,  τα μηνύματα που εκπέμπονται με τη χρήση λόγου 
και η μη λεκτική, η οποία συντελείται χωρίς την χρήση λόγου, αλληλεπιδρούν συνεχώς, με 
τα μηνύματα της δεύτερης να δρουν πολλές φορές συμπληρωματικά με αυτά της  πρώτης, 
εμπλουτίζοντάς τα ή και τροποποιώντας τα. Στα πλαίσια της σχολικής τάξης ο τόνος της 
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φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα, η κίνηση στο χώρο, δεν αποτελούν παρά 
μόνο μερικά παραδείγματα αυτών. 

Παρόλο όμως, που κατά την επικοινωνιακή διαδικασία η πλειοψηφία των μηνυμάτων 
εκπέμπεται μέσω της μη λεκτικής οδού, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επικεντρώνονται στη 
λεκτική τους επικοινωνία στην τάξη. Ποια είναι όμως η σημασία της μη λεκτικής 
επικοινωνίας στην τάξη και σε τι θα εξυπηρετούσε η περαιτέρω ανάπτυξή της;  Σκοπός της 
παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σημασίας της μη λεκτικής 
επικοινωνίας στη σχολική τάξη μέσω των χρήσεων της και των επιδράσεων που 
εμφανίζονται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία.  

 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΓΟΝΈΩΝ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΙΡΏΝ ΕΠΙΡΡΟΉΣ 
 

Πετούση Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής ηλικίας 
 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο 

επιβάλλουν τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης από την απλή μεταλαμπάδευση της 
γνώσης σε κοινότητες μάθησης που αλληλεπίδρουν με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Μέσα από την ανάλυση του μοντέλου επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της Epstein 
στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί το 
σχολείο ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην οικογένεια και την κοινωνία. Αναλύθηκαν οι 
μέθοδοι και οι πρακτικές για την συμμετοχή και την συνεργασία των εμπλεκομένων και 
τεκμηριώθηκε η συμβολή τους στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπροσθέτως 
αναπτύχθηκαν τα πλειονεκτήματα που αποκομμίζουν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
αλλά και η κοινωνία μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία τους καθώς και 
παρατέθηκαν οι ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν είτε την γονεϊκή εμπλοκή, είτε 
τους παιδαγωγούς είτε την προσχολική μονάδα. 
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3.3.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Αρβανιτάκης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός 

 
Τα σχολεία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, οφείλουν καθημερινά να 

αναζητούν τρόπους αναβάθμισης του εκπαιδευτικού τους έργου. Για να μπορεί όμως το 
σχολείο να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα “ποιοτικό” θα πρέπει αρχικά να γίνει ένας σωστός 
σχεδιασμός χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη στόχων που θα 
τεθούν.  

Οι σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώνουν νέα 
δεδομένα στο χώρο των εκπαιδευτικών συστημάτων και απαιτούν απο τα σχολεία να 
λειτουργούν ως οργανισμοί με ένα πλαίσιο αρχών και μεθόδων που προσδιορίζουν τη 
διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Στην σύγχρονη κοινωνία, το σχολείο έχει 
ανάγκη να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, πρέπει να υιοθετήσει ποιοτικές 
διαδικασίες σε εκπαιδευτικό, λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο.  

Η στρατηγική έχει πολλούς ορισμούς, αλλά περιλαμβάνει γενικά τον καθορισμό 
στρατηγικών στόχων, τον καθορισμό δράσεων για την επίτευξη των στόχων και την 
κινητοποίηση πόρων για την εκτέλεση των δράσεων. Η στρατηγική περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο οι στόχοι θα επιτευχθούν με τα μέσα (πόροι). 

 Η στρατηγική διοίκηση έχει τις ρίζες της στην τεχνική του ορθολογικού 
προγραμματισμού. Για να μπορέσει μια οργάνωση να προγραμματίσει τη στρατηγική της, 
χρησιμοποιεί στοιχεία απο το εξωτερικό και στο εσωτερικό της περιβάλλον, για να 
μπορέσει στη συνέχεια να διαμορφώσει την αποστολή της, τους στόχους της, τις 
στρατηγικές της επιλογές, τον τρόπο δράσης της αλλά και την αξιολόγηση αυτών.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρωτοστάτησε στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1960 και παραμένει μια σημαντική πτυχή της στρατηγικής διαχείρισης.  

Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθεί το μοντέλο της Στρατηγικής Διοίκησης και θα 
περιγραφούν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, όπως είναι το 
σχολείο, για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ. ΜΙΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Γιαννούλη Καλομοίρα, M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής, Φιλόλογος 
Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 
 
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στους καθοριστικούς παράγοντες που 

αναμορφώνουν το σύγχρονο κόσμο, συγκαταλέγεται το φαινόμενο της κοινωνίας της 
πληροφορίας. Από το φαινόμενο των νέων τεχνολογιών και του βαθμού που επηρεάζει τη 
λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα δεν ήταν δυνατό να μείνει 
ανεπηρέαστο το εκπαιδευτικό σύστημα, προσδίδοντας συγχρόνως μια νέα διάσταση στην 
εκπαίδευση και στα επιστημονικά προσόντα-δεξιότητες των στελεχών που τον συνθέτουν. 

Ως εκ τούτου, στις σύγχρονες «μετά-νεωτερικές» κοινωνίες, οι οποίες διαμορφώνονται 
μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών και δεδομένων, καθίσταται σαφές 
ότι οι επιστημολογικές θέσεις της μετά-νεωτερικότητας, αλλάζουν τις παραδοσιακές 
αντιλήψεις για την εκπαίδευση-κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι, αφενός η έμφαση στην αλλαγή νεωτερικών αντιλήψεων, όσον 
αφορά στο βαθμό σημαντικότητας κριτηρίων που πρέπει να προσδίδονται σε ένα σχολικό 
ηγέτη για την ανάληψη της θέσης ευθύνης στη σχολική μονάδα, αφετέρου η ανάδειξη 
βαρύτητας επιστημονικών προσόντων που σχετίζονται με την «επιβεβλημένη»-αυτονόητη 
πρόσκτηση γνώσης στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς 
και στις σπουδές στη Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Η εν λόγω ποσοτική έρευνα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου, 
αποτελούμενο από κλειστές ερωτήσεις απευθυνόμενες σε 136 εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Άνοιξη του 2019. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
γίνεται με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPPS 24. 

Αναφορικά με τα ευρήματα-συμπεράσματα, διαπιστώνεται ότι νεωτερικές έννοιες, 
όπως  το ήθος, η συμπεριφορά, οι ικανότητες διοίκησης του Διευθυντή πρέπει να κατέχουν 
την πρώτη θέση αλλά εν τέλει λαμβάνονται υπόψη μετά-νεωτερικά κριτήρια που 
παραπέμπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια και στις επικοινωνιακές 
δεξιότητες του στελέχους. Σύμφωνα με τον πληθυσμό-στόχο μας, η επιστημονική και 
παιδαγωγική συγκρότηση υπερέχει της αρχαιότητας ως προς τα κριτήρια επιλογής των 
σχολικών ηγετών, ενώ όσον αφορά στα επιστημονικά προσόντα που πρέπει να εμφορείται 
ο μετά-νεωτερικός σχολικός ηγέτης, αναδεικνύονται η γνώση των ΤΠΕ, οι σπουδές στη 
διοίκηση της εκπαίδευσης και οι ετήσιες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς. 
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Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΔΡΟΜΗ  
 

Καλαμιδιώτου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed 
Παπαδανιήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed, Msc, PhD Περιφερειακή Διευθύντρια   

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β. Αιγαίου 
Γρουνά Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΜΡΑ 

 
Η κατοχύρωση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιακή 

αρχή για την προάσπιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Την προστασία των 
πολιτισμικών δικαιωμάτων καλείται να διαχειριστεί η διεθνής κοινότητα στον τομέα της 
μειονοτικής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, η μειονοτική εκπαίδευση συναντάται για πρώτη 
φορά στα τέλη του 19ου αιώνα και λίγο αργότερα το 1913 και σχετίζεται με τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η οποία αποτελεί τη μοναδική νομικά 
αναγνωρισμένη μειονότητα. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής 
μειονότητας απορρέει από τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923. Ο πληθυσμός της 
αποτελείται από μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες που κατοικούν στους νομούς της Θράκης  
και απαρτίζεται από τους Πομάκους, τους Ρομά και τους Τουρκογενείς, οι οποίοι 
εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών με την Τουρκία το 1923. Η εργασία 
αναφέρεται στη μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας της που ισχύει για τις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτή τη 
διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
εφαρμογή της Σύμβασης – Πλαισίου για τα κράτη που έχουν προβεί στην υπογραφή και 
κύρωση του κειμένου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παρόλο που έχει υπογράψει τη Σύμβαση 
– Πλαίσιο δεν την έχει κυρώσει για να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Μέσα από 
τη διαλεκτική σχέση με την ελληνική πραγματικότητα προβάλλονται τα θετικά μέτρα που 
υποστηρίζουν την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εντοπίζοντας 
παράλληλα εκείνα τα σημεία που αποδυναμώνουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
δράσεων. Παρά το γεγονός ότι η μειονοτική εκπαίδευση για τους μουσουλμάνους 
παρέχεται στη βάση της αρχής αμοιβαιότητας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σχετίζεται 
με τα δικαιώματα στην εκπαίδευση της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, στόχος μας 
είναι η τοποθέτηση της ίδιας της εκπαίδευσης στο επίκεντρο της συζήτησης, ως το 
απόκτημα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί, αποτελώντας το στήριγμα της ζωής. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Καμπαναράκης Αλέξανδρος, Γυμνάσιο Τυμπακίου/Διευθυντής 

 
Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως σε όλο το φάσμα της κοινωνικο-

οικονομικής ζωής, της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την επαγγελματική 
ανάπτυξη αλλά και τη δια βίου μάθηση ως επιτακτικές ανάγκες των ημερών μας. Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του παρέχεται για 
συνεχή εξέλιξη και κατάρτιση.  

Για να είναι ένας εκπαιδευτικός αποτελεσματικός στην εργασία του, σημαντικός 
παράγοντας είναι τόσο η εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει πάρει πριν την είσοδο του στο 
σχολείο αλλά και η συνεχή επιμόρφωση και κατάρτισή του μετά την είσοδο στο επάγγελμα. 
Η ποιότητα του παρεχόμενου έργου μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται άμεσα από την 
ποιότητα των εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν. Με τη σειρά της, η ποιότητα των 
εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν εξαρτάται άμεσα από τη συνεχή επιμόρφωση και 
κατάρτισή τους. 

Σημείο καμπής στην εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού που προσλαμβάνετε ως νεοδιόριστος 
σε μια σχολική μονάδα είναι η πρώτη του επαφή με αυτή. Η υποδοχή και η στήριξη που θα 
τύχει στο ξεκίνημα του, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του.   

Στην πρώτη του επαφή με το σχολείο ο εκπαιδευτικός είναι αντιμέτωπος με την 
πραγματικότητα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, οι ιδιαιτερότητες της οποίας θα 
συντελέσουν στη δημιουργία της επαγγελματικής του κουλτούρας. Τα πρώτα χρόνια της 
επαγγελματικής του ζωής είναι σημαντικά για την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική 
του ανάπτυξη. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε η πρώτη επαφή του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού με το σχολείο να είναι 
ομαλή, τόσο από την πλευρά της ένταξης του στον οργανισμό όσο και από την πλευρά της 
επαγγελματικής του ανάπτυξης. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις πρακτικές 
που πρέπει να ακολουθήσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ώστε να συμβάλει θετικά 
στην εξέλιξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του σχολείου του.  

 

ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπ. Έργου, 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Με την παρούσα μελέτη διερευνούμε τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού των Τάξεων 
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Υποδοχής στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
παρουσιάζουμε πιθανές αδυναμίες της εφαρμογής του θεσμού και διατυπώνουμε 
συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να επιτευχθεί η βελτιστοποίησή του. Η συλλογή στοιχείων 
προέρχεται από τις εκθέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Κεντρικής Μακεδονίας, 
οι οποίοι είχαν στην παιδαγωγική τους ευθύνη σχολεία όπου λειτουργούσαν Τάξεις 
Υποδοχής κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019.   

Από τη διερεύνηση του θέματος προέκυψε η διαπίστωση ότι οι Τάξεις Υποδοχής  
λειτουργούν με πολλές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις και χρήζουν ιδιαίτερης 
αντιμετώπισης ανάλογα με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού που τις απαρτίζει, όπως 
διαφορετική εθνοτική προέλευση ή ποικίλο γνωσιακό υπόβαθρο.   

Παρότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την 
ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διασφάλιση ισότητας 
ευκαιριών για όλους, από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του θεσμού καταγράφονται 
προβλήματα, όπως δύσκολη επικοινωνία με τους μαθητές, μεγάλη καθυστέρηση στη 
στελέχωση των τάξεων υποδοχής, διαρροή του μαθητικού πληθυσμού,  κινητικότητα των 
μαθητών από πόλη σε πόλη κ.α., τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών σε γνωστικό, παιδαγωγικό και 
ενταξιακό επίπεδο.  

Απώτερος σκοπός της έρευνας υπήρξε η διερεύνηση και ο εντοπισμός δυσλειτουργιών 
στην εφαρμογή του θεσμού αλλά και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων καλών 
πρακτικών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που ο νομοθέτης ορίζει: η ομαλή ένταξη των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Η παρούσα 
μελέτη μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμεση αντιμετώπιση των μέχρι τώρα αδυναμιών του 
θεσμού. 

 

 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ70.50, ΜΔΕ στις Επιστήμες της 

Αγωγής, ΜΔΕ στην Ειδική  Αγωγή 
 
Η εισαγωγή αλλαγών και νέων θεσμών στην εκπαίδευση οριοθετεί τον προσανατολισμό 

και τους σκοπούς της χαρασσόμενης πολιτικής. Η παρακολούθηση των αλλαγών από την 
επιστημονική έρευνα συμβάλλει στην κριτική προσέγγιση της νέας πραγματικότητας. Το 
2018 ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου καταργήθηκε. Το ίδιο έτος εισήχθη ο Συντονιστής  
Εκπαιδευτικού Έργου. Στην έρευνα παρουσιάζονται οι απόψεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού 
Έργου για τον ρόλο τους και την μετάβαση από τον Σύμβουλο στον Συντονιστή, όπως 
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βιώνεται στην καθημερινή τους δράση. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού 
αξιοποιήθηκε το εργαλείο της ημι-δομημένης συνέντευξης με άξονες που διαμορφώθηκαν 
επί τούτου. Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε μέσω της ανάλυσης περιεχομένου. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν πως η μετάβαση από τον Σύμβουλο στον 
Συντονιστή αποτέλεσε πολιτική επιλογή της ηγεσίας της εκπαίδευσης, η οποία έγινε δεκτή 
με αμφιθυμία από τους συμμετέχοντες. Οι απόψεις των Συντονιστών συγκλίνουν στο ότι η 
εισαγωγή αλλαγών και η αντικατάσταση θεσμών είναι θεμιτό να αποτελεί αποτέλεσμα 
διαβούλευσης και επιδίωξης συναινέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων της 
εκπαίδευσης. Αναφορικά με τον ρόλο τους, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως διαφέρουν σε 
αρκετά σημεία από του Συμβούλου. Βασική διαφορά αποτελεί η διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών περιφερειών και του αριθμού σχολείων ευθύνης, γεγονός που λειτουργεί 
ανασταλτικά στην αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Η περιγραφόμενη 
καθημερινότητα των Συντονιστών ομοιάζει σε βασικά σημεία με των Συμβούλων, με την 
οργάνωση επιμορφώσεων στους εκπαιδευτικούς για πλειάδα θεμάτων να αποτελεί σημείο 
αναφοράς στη δράση τους. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η αντιμετώπισή τους από το 
σώμα των εκπαιδευτικών είναι αμφίθυμη ως προς το αν ο νέος θεσμός θα στηρίξει 
πραγματικά το καθημερινό έργο τους στο σχολείο. Συμπερασματικά, κεντρική θέση των 
συμμετεχόντων αναδεικνύεται πως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και αλληλεπίδραση με 
τους εκπαιδευτικούς της πράξης, σημασία δεν έχει η ονομασία του θεσμού, αλλά η 
ουσιαστική στήριξή του από την Πολιτεία με γνώμονα τη βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΤΑΞΗ 
 

Κατσαραπίδης Σπυρίδων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
 
Η εισήγηση παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο κυβερνητικές πολιτικές στην Ελλάδα 

ελέγχουν τις ιστορικές πληροφορίες με τις οποίες οι μαθητές/τριες δομούν τη γνώση του 
παρελθόντος. Η εισήγηση επικεντρώνεται στην πληροφόρηση και εκπαίδευση των μαθητών 
για τραυματικά γεγονότα όπως αυτά που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τη Δεκαετία του 1940 
κατά την οποία η Ελλάδα βίωσε πολέμους, Κατοχή κά. Επιλεκτικά και με βάση τις αλλαγές 
που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ, παρακολουθούμε πώς παρουσιάζονται τα 
γεγονότα, τη λεκτική απόδοση τους και όσα αυτή αποκαλύπτει, σε ποιες πληροφορίες 
δίνεται έμφαση και ποιες αποκρύπτονται, σε συσχετισμό με την πολιτική – ιστορική 
συγκυρία στην Ελλάδα όταν εκδίδονται τα ΦΕΚ. 

Εξετάζεται η δεκαετία του 1950 οπότε τα τραυματικά γεγονότα είναι πρόσφατα, η 
δεκαετία του 1960 οπότε τα προοδευτικά προγράμματα σπουδών του Γεωργίου 
Παπανδρέου ακολουθούνται από αυτά της Δικτατορίας κι ακολουθεί η δεκαετία της 
Μεταπολίτευσης με την προσπάθεια λεκτικής ομάλυνσης των τραυματικών μνημών του 
Εμφυλίου και τη σταδιακή αποηρωοποίηση του παρελθόντος. Παρακολουθούμε έπειτα την 
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προσπάθεια ομαλής εισόδου των μαθητών στη νεωτερική πραγματικότητα μέσα από την 
εισαγωγή του υποκειμενισμού στην ιστορική γνώση, καθώς οι μαθητές καλούνται να 
αντιπαραβάλλουν οι ίδιοι αντίστοιχα φαινόμενα σε Ελλάδα και Εξωτερικό (π.χ. Εμφύλιοι 
πόλεμοι), ενώ στο ΦΕΚ του 1999 γίνεται αναφορά στην ιστορία ως επιλεκτική 
ανακατασκευή του παρελθόντος: γίνεται φανερό ότι η νεωτερική άποψη για την Ιστορία ως 
κατασκευή είναι αποδεκτή. Συγχρόνως οι διαθεματικές προσεγγίσεις που εισάγονται, 
δείχνουν ότι η πληροφόρηση στην εκπαίδευση εντάσσεται σε νέο πλαίσιο.  

Τέλος, δίνεται ένα σύντομο παράδειγμα χρήσης πληροφοριών από διαφορετικά 
περιβάλλοντα (ταινίες, μυθιστορήματα, εκπαιδευτικούς περιπάτους) για να αξιοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική πράξη προκειμένου να διδαχτεί ένα τραυματικό γεγονός. Με τον τρόπο 
αυτό θα επιχειρήσουμε να δείξουμε την διεύρυνση των αρχειακών πηγών για την 
προσέγγιση της Ιστορίας στην εκπαιδευτική πράξη μέσα σε μια νεωτερική κοινωνία. 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Κλημεντιώτη Χριστίνα, Διδάκτωρ ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός Ψυχολόγος/Ερευνητής 
 
Τόσο η Συμβουλευτική, όσο και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

αποτελούν έναν πολυδιάστατο θεσμό, ο οποίος αφορά παιδιά και εφήβους. Αναλύεται και 
ερμηνεύεται μέσα στο ευρύτερο συγκείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης, του 
κοινωνικοπολιτικού, πολιτισμικού πλαισίου και της αγοράς εργασίας στη σύγχρονη εποχή. 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας προβάλλεται ως κεντρικός 
στόχος της Συμβουλευτικής «η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου» και τονίζεται η ανάγκη 
στήριξής της ως «διαρκούς διαδικασίας», έτσι ώστε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να 
καταγράψει τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την 
εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί κατά κύριο λόγο δείχνουν ζεστασιά και ανταποδοτικότητα, 
εκφράζουν ειλικρινές ενδιαφέρον και αποδέχονται το μαθητή, ως πρόσωπο. Η 
συμβουλευτική σχέση χαρακτηρίζεται από αποδοχή και επιτρέπει την έκφραση 
συναισθημάτων. Ο μαθητής είναι ελεύθερος να εκφράσει τα συναισθήματα του. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο και οι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής, αναγνωρίζουν τους παράγοντες που δρουν 
ανασταλτικά ή συμπράττουν στο συμβουλευτικό τους έργο, ενώ θεωρούν ότι υλοποιούν το 
συμβουλευτικό τους ρόλο σε ικανοποιητικό βαθμό. Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να κινητοποιηθούν ώστε να 
λάβουν κάποια σχετική επιμόρφωση γεγονός που θα ωφελήσει άμεσα τους μαθητές/τριες 
τους. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ. 

 
Κόντη Αλεξία, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κορίνθου, Κοινωνική Λειτουργός 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Τσατσαρώνη Άννα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ομότιμη Καθηγήτρια 

 
Οι αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και η ένταξη των κοινωνικών 

λειτουργών στα σχολεία γενικής αγωγής, που προωθούνται σε επίπεδο εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, αντανακλούν την αναγκαιότητα υποστήριξης των 
μαθητών, η οποία δημιουργείται από τις σημερινές συνθήκες των σύνθετων 
πολυπολιτισμικών και ραγδαία μεταβαλλόμενων κοινωνιών. Η επισκόπηση της σχετικής 
επιστημονικής βιβλιογραφίας υποδεικνύει ότι, μολονότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, 
ατομικά και συλλογικά, έχουν καίρια ευθύνη για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου 
και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, μέσα σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικής 
αυτονομίας,  η αναζήτηση και επίλυση των δυσκολιών των μαθητών απαιτεί τη συμβολή 
και άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών. Η παρούσα εισήγηση αξιοποιεί ερευνητικά 
δεδομένα που αφορούν στις πολιτικές γύρω από τις υποστηρικτικές δομές στην 
εκπαίδευση και αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών 
μέσα σε αυτές. Εστιάζουμε καταρχάς στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που 
διαμορφώθηκαν από την Πολιτεία στο μάκρο-επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, και στη 
συνέχεια στις αλλαγές που φέρνουν οι ρυθμίσεις αυτές, αφενός μεν, στο μέσο-επίπεδο των 
περιφερειακών διευθύνσεων και των υποστηρικτικών δομών και, αφετέρου, στο μίκρο-
επίπεδο των ίδιων των σχολικών μονάδων.   Εξετάζουμε τις πολιτικές αυτές μέσα από τη 
θεώρησή τους ως παρεμβάσεων στο επίπεδο των παιδαγωγικών δικαιωμάτων των 
μαθητών και στην κατεύθυνση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος ως 
δημοκρατικού και συμπεριληπτικού θεσμού, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους μαθητές 
χωρίς διακρίσεις και δρα αποτελεσματικά αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του κάθε μαθητή 
ξεχωριστά. Θα παρουσιάσουμε ευρήματα της έρευνας, που προβάλλουν την ανάγκη 
πλήρους υποστήριξης των μαθητών εντός του σχολείου, παρεχόμενης από διεπιστημονική 
ομάδα, μέσα στην οποία ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών έχει εξέχουσα σημασία. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Η ΙΔΙΟΙ ; 
 

Στρίκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σερρών, Δ/ντης 21ου 
Δ.Σχολείου Σερρών 

 
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθησιακοί στόχοι της εκπαίδευσης, η διδασκαλία και η 

μάθηση εν γένει, εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της εκάστοτε αξιολόγησης, γίνεται 
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κατανοητό πως η αξιολόγηση αποτιμά συνολικά το εκπαιδευτικό έργο. Οι ενδεχόμενες 
αλλαγές που επιφέρει αυτή η  διαδικασία, παραδοσιακά παρουσιάζουν  σημαντικό 
αντίκτυπο στους μαθησιακούς στόχους της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να καθίστανται 
αναγκαίες οι αξιολογήσεις που οδηγούν σε εκπαιδευτικές και  προωθητικές στρατηγικές 
μάθησης και διδασκαλίας 

Με γνώμονα τις ανωτέρω διαπιστώσεις, βασικός σκοπός της παρούσης, αποτελεί η 
διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την αποδοχή της 
αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής λειτουργίας ποιοτικής αναβάθμισης της διδασκαλίας και 
της μάθησης. Ως προς τους συμμετέχοντες, ο επονομαζόμενος κι ως πληθυσμός αναφοράς, 
αποτελείτο από 130 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (5 από τις 13 
περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας). 
Το δε ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, διαθέτει 16 συνολικά 
ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν, ανάλογα με το βαθμό 
συμφωνίας ή διαφωνίας τους προς την ερώτηση. 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής, κατέδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν και 
συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους, μόνο στα πλαίσια της διδακτικής πράξης. 
Μολονότι αδιαμφισβήτητα ο εκπαιδευτικός κόσμος αναγνωρίζει τη συμβολή της 
αξιολόγησης στη διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού έργου, σε πρακτικό επίπεδο το 
δείγμα θεωρεί την συμβολή της αξιολόγησης στη μάθηση «μέτρια». Η έρευνα ανέδειξε πως 
οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτικοι, φοβούμενοι πως η αξιολόγηση ως διαδικασία θα ενδυθεί 
έναν γραφειοκρατικό χαρακτήρα, θεωρούν πως η πραγματική βελτίωση που θα προσδώσει 
στην εκπαίδευση, θα είναι ελάχιστη έως και καμία. 

 

 
Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΤΑΞΗΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Μπουκουβάλα Ευθαλία, Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης  
 
Η πολυπολιτισμική πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής τάξης υπαγορεύει εύλογα 

αναπροσαρμογές περιεχομένου και μεθοδολογίας προς την κατεύθυνση της 
διαπολιτισμικής προοπτικής στο, κατά βάση, μονοπολιτισμικό εθνοκεντρικό και 
δασκαλοκεντρικό σχολείο, όπου η λογοτεχνία αναδεικνύεται προνομιακό πεδίο για την 
ώσμωση και αλληλεπίδραση με την εθνοπολιτισμική ετερότητα, καθώς και την προαγωγή 
διαπολιτισμικής αγωγής, επίγνωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο του γενικότερου 
θεωρητικού προβληματισμού περί διαπολιτισμικής αγωγής, εντάξαμε το σκεπτικό μας περί 
διδακτικής αξιοποίησης στην πολυπολιτισμική τάξη του λογοτεχνικού έργου του Νίκου 
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Καζαντζάκη, το οποίο, παρά την επισημασμένη, βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 
οικουμενική και διαπολιτισμική του οπτική, παραμένει περιθωριοποιημένο και σχετικά 
αναξιοποίητο στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια. 
Έτσι, με την παρούσα εμπειρική μελέτη επιχειρήσαμε να αναδείξουμε τη διαπολιτισμική 
διάσταση του έργου του Ν. Καζαντζάκη, μέσα από τις απόψεις, στάσεις, διδακτικές 
προτάσεις και υλοποιημένες εφαρμογές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου Κρήτης, οι οποίοι διαθέτουν κατάρτιση σε διαπολιτισμική αγωγή 
και μελετούν συστηματικά το καζαντζακικό έργο. Για την προσπέλαση του ερευνητικού 
σκοπού προκρίναμε ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, με σκόπιμη δειγματοληψία, 
αξιοποίηση δομημένων-ημιδομημένων συνεντεύξεων ως ερευνητικών εργαλείων και 
εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου για εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα 
αναδεικνύουν γενικά τη συνολικά θετική αποτίμηση των εκπαιδευτικών του ερευνητικού 
δείγματος για αξιοποίηση του λογοτεχνικού έργου του Νίκου Καζαντζάκη στη διδακτική 
πράξη, ως μορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου προς προαγωγή 
διαπολιτισμικότητας και ικανού για αναμέτρηση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
πολυπολιτισμικής τάξης. Οι εκπαιδευτικοί τεκμηριώνουν τη θετική αξιολογική κρίση τους 
με την κατάθεση διδακτικών παραδειγμάτων, υποστηρικτικών των αντιλήψεων και 
στάσεών τους. Θεωρούμε πως το σώμα των συλλεγέντων ερευνητικών δεδομένων, καθώς 
και τα εκτεθειμένα αποτελέσματα και εξαχθέντα συμπεράσματα δύνανται να συμβάλουν 
στον επιστημονικό διάλογο για επαναχάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 
διαπολιτισμική αγωγή, προς ουσιαστικότερη συμπερίληψη του καζαντζακικού έργου σε 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια, αλλά και διδακτική αξιοποίησή 
του με διαπολιτισμική στόχευση. 

 

 
Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 
Ρηνάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός /  Ψυχολόγος 

 
Η εισήγηση διαπραγματεύεται το εξαιρετικά μεγάλης σημασίας ζήτημα της ασφαλούς 

πλοήγησης στο διαδίκτυο των παιδιών και της αξιοποίησής του στη διδασκαλία και 
μάθηση.  

Στο Θεωρητικό μέρος της εισήγησης γίνεται αναφορά σε μελέτες κι έρευνες σχετικά με 
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και ανάδειξη των κινδύνων που κρύβει η 
χρήση του.  

Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται η αναγκαιότητα εισαγωγής στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαθήματος σχετικά με το θέμα που διαπραγματευόμαστε, 
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καθώς και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθητών/-τριών 
όχι μόνο στη σωστή χρήση της τεχνολογίας του ίντερνετ αλλά και στην αναγνώριση των 
κινδύνων, που μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι ως χρήστες.  

Σκοπός μας η ανάδειξη της αναγκαιότητας να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο δομημένα και οργανωμένα στο πλαίσιο του Σχολείου. 
Επιδίωξή μας η κατάθεση προτάσεων για για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στους/στις μαθητές/-τριες ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί, να 
αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με τον καλύτερο τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) 
Παππάς Ηλίας, Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
 
Αναντίλεκτα, το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την 

προώθηση της συμμετοχής και την δημιουργία των προϋποθέσεων ισότιμης ένταξης του 
ατόμου στην κοινωνία. Η δόμηση δικτύων που αποτελεί μια από τις κυρίαρχες απολήξεις 
της ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου, συνιστά μια βασική διαδικασία ενεργοποίησης 
του πολίτη και προώθησης της αίσθησης του ανήκειν στην κοινωνία. Η εμπέδωση του 
κοινωνικού κεφαλαίου όμως δεν συνιστά μια μονοδιάστατη διαδικασία αλλά μια διάδραση 
ανάμεσα στους διαφορετικούς παράγοντες που το συνθέτουν στο πλαίσιο της μετα-
λειτουργιστικής διαδικασίας της πολιτικής και συνεπώς ενέχει την ταυτόχρονη ανάδραση 
τόσο σε bottom-up όσο και σε top-down επίπεδο. Σε μια τέτοια διαδικασία, η εκπαίδευση 
δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια κυρίαρχη μέθοδο ανάδειξης του κοινωνικού κεφαλαίου 
προς όφελος αξιών όπως η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στις Σκανδιναβικές χώρες βρίσκεται 
σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και οι θετικές 
επιδράσεις στην εκπαίδευση είναι ευδιάκριτες. Τα επίπεδα πρόσβασης στην εκπαίδευση 
καθώς και απόδοσης των μαθητών, είναι ιδιαιτέρως υψηλά στις συγκεκριμένες χώρες. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μέρος αυτού του επιτεύγματος καθόσον συμβάλλει στην 
εκπαιδευτική αναβάθμιση ενώ ταυτόχρονα ανατροφοδοτείται και αναπτύσσεται 
περισσότερο μέσω αυτής. Η μελέτη του συγκεκριμένου υποδείγματος στις Σκανδιναβικές 
χώρες συνιστά το αντικείμενο της συγκεκριμένης εισήγησης, που απώτερο σκοπό έχει την 
ανάδειξή του ως καλή πρακτική που θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για άλλα 
συστήματα που υπολείπονται, χωρίς αυτό να σημαίνει την αποδοχή μιας ταυτόσημης 
υλοποίησής του αλλά την βέλτιστη προσαρμογή του στο εκάστοτε συστημικό παράδειγμα.  
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3.4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΒΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 
Ηλία Ελένη, Διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας Ε.Κ.Π.Α. 

 
Η ενασχόληση των μαθητών με τη δημιουργική γραφή κατά τη διάρκεια της φοίτησής 

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προσφέρει  βιώματα δημιουργικότητας, που 
προκαλούν απόλαυση και ικανοποίηση και  οδηγούν στην παραγωγή κειμένων υψηλών 
προδιαγραφών. Ένα από τα προσφορότερα κίνητρα για την καθολική όσο και ποιοτική 
συμμετοχή των μαθητών στη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι η ανάδειξη του συνόλου των 
παραγόμενων παιδικών κειμένων. Αυτή καθίσταται καθόλα εφικτή κυρίως μέσα από την 
αξιοποίηση των ιστολογίων  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η οποία συνιστά επιλογή 
οικολογική και ταυτόχρονα οικονομική. Στην εργασία γίνεται ενδεικτική αναφορά σε δύο 
περιπτώσεις ιστολογίων, στα οποία έχουν αναρτηθεί πλήθος μαθητικών κειμένων. Στο 
πρώτο ιστολόγιο, αυτό ενός δημοσίου νηπιαγωγείου της Αττικής, περιλαμβάνονται 
ομαδικές και ατομικές αφηγήσεις οι οποίες προέκυψαν σύμφωνα με την  αρχή της 
φθίνουσας καθοδήγησης, που εφαρμόζεται στα κειμενοκεντρικά διδακτικά μοντέλα. Τα 
τέσσερα ομαδικά κείμενα που συνελέγησαν  δειγματοληπτικά για να παρατεθούν στην 
εργασία, παράχθηκαν με ερέθισμα παιδικές ζωγραφιές, μέσα από τη διαδικασία των 
ερωταποκρίσεων μεταξύ νηπίων και εκπαιδευτικού. Το σχετικό πρόγραμμα που 
σχεδιάστηκε από τον εκπαιδευτικό της τάξης, υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του σχολικού έτους. Το δεύτερο ιστολόγιο για το οποίο γίνεται λόγος, είναι αυτό μιας 
πολυπληθούς ομάδας του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Για την παρούσα εργασία 
επιλέγονται  από εκεί κείμενα μαθητών τριών διαφορετικών τάξεων δημοτικών σχολείων 
της Αττικής, της Κορινθίας και της Αργολίδας. Τα συγκεκριμένα παιδικά κείμενα γράφτηκαν 
σε μία διδακτική ώρα,  στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη προσκεκλημένου συγγραφέα στα σχολεία. Τα 
δημοσιευμένα στα ιστολόγια παιδικά κείμενα αποδεικνύουν τη δημιουργικότητα, τον 
ενθουσιασμό και την απόλαυση των μαθητών που τα παρήγαγαν. Η χρησιμότητα των 
ιστολογίων ως βήματος δημιουργικής γραφής δεν περιορίζεται μόνο στους ίδιους τους 
μαθητές που δημοσιεύονται  τα κείμενά τους. Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και το 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών θα αισιοδοξεί και θα εμπνέεται από  τα 
επιτεύγματά τους στον τομέα της δημιουργικής γραφής. 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

 
Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ01  

 
Οι πρόσφατες Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των 

Θρησκευτικών (660/2018, 926/2018 και 1749/2019, 1750/2019) αναζωπύρωσαν τη 
συζήτηση σχετικά με την ερμηνεία της επιταγής του Συντάγματος για την «ανάπτυξη 
θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 16, 2), ως αποστολής του κράτους μέσω της 
Εκπαίδευσης και πρωτίστως μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών.  

Η παρούσα εργασία διερευνά πώς η ανωτέρω πρόνοια του Συντάγματος ερμηνεύτηκε 
παιδαγωγικά και διδακτικά στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα Προγράμματα Σπουδών 
των Θρησκευτικών της πρόσφατης τριακονταετίας. Η εργασία βασίζεται μεθοδολογικά στη 
βιβλιογραφική διερεύνηση των σχετικών Προγραμμάτων, καθώς και των συνακόλουθων 
επίσημων υποστηρικτικών κειμένων και των εγκεκριμένων υλικών του μαθήματος των 
Θρησκευτικών. Ειδικότερα, αποπειράται η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τη 
στατιστική αποτίμηση και τη συγκριτική εξέταση των γενικών σκοπών και των ειδικών  
στόχων ανά τάξη, καθώς και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά 
θεματική ή διδακτική ενότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών.  

Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι τόσο οι συντάκτες των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών όσο και οι συγγραφείς των διδακτικών 
βιβλίων προσέδωσαν διαχρονικά στην ανωτέρω θέση έναν ευρύ παιδαγωγικό 
προσανατολισμό, ο οποίος υπερβαίνει τη στενή νομική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία 
η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης αφορά «αποκλειστικά» στην ορθόδοξη θρησκευτική 
συνείδηση, «αποκλειστικά» των μαθητών που ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, 
οι οποίοι διδάσκονται «αποκλειστικά» τα δόγματα της πίστεώς τους. Ως εκ τούτου, 
διαπιστώνεται ότι η οργάνωση και η λειτουργία του μαθήματος των Θρησκευτικών, κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο, θεμελιώνεται σε ένα ευρύ πλαίσιο παιδαγωγικών σκοπών και 
διδακτικών στόχων, οι οποίοι είναι συμβατοί με τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης 
και υπηρετούν την αποστολή του σύγχρονου σχολείου. 

 

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

146 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, διδάκτωρ ιστορίας 

 
Το μάθημα της Ιστορίας, ως μάθημα των ανθρωπιστικών σπουδών κοινωνικού αλλά και 

φιλολογικού προσανατολισμού, έχει ταυτιστεί, από το παρελθόν ως τις μέρες μας, με τη 
στείρα απομνημόνευση γεγονότων ή/και προσώπων, ανεξάρτητα από τις θεαματικές 
προόδους που έχουν συντελεστεί στην επιστήμη της Ιστορίας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν 
δεχτούμε, όμως, ότι η γνώση της Ιστορίας συναρτάται με τα ιδεώδη μιας κοινωνίας, το 
μέλλον που οραματίζεται και τον τύπο ανθρώπου και πολίτη που θέλει να διαμορφώσει 
μέσω της εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμαστε ότι αφενός αποτελεί ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας να συνδεθεί το συγκεκριμένο μάθημα με τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης και 
ανάδειξης των πληροφοριών, αφετέρου επιβάλλεται να διερευνηθεί πώς αντιμετωπίζεται 
από την πολιτεία η ιστορική διερεύνηση της τεχνολογικής επανάστασης και των συνεπειών 
της στην κοινωνία. Τα νέα προγράμματα σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας, που 
δημοσιεύτηκαν το 2018, αποτελούν ένα καλό πεδίο διερεύνησης των δύο παραπάνω 
ερωτημάτων τόσο ως προς το βαθμό που ενσωματώνουν χρήση των ΤΠΕ στην 
προτεινόμενη διαδικασία διδασκαλίας του μαθήματος, όσο και ως προς το βαθμό που 
ενσωματώνουν τον ιστορικό προβληματισμό και την ιστορική έρευνα ως προς τις ΤΠΕ, 
εφόσον καλύπτουν χρονικά και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στην παρούσα 
εργασία εξετάζεται κατά πόσον η χρήση ΤΠΕ επιδιώκεται από τα να προγράμματα, όπως 
έχουν ανακοινωθεί, και εάν σ’  αυτά περιλαμβάνεται η ιστορική μελέτη και προσέγγιση της 
τεχνολογικής επανάστασης. Επιχειρείται, τέλος, μια εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσον 
μπορεί να είναι εφαρμόσιμη η ένταξη ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας στην πράξη, υπό το 
παρόν θεσμικό πλαίσιο. 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Μηλίτση Χρυσάνθη, Υποψήφια διδάκτωρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
 
Οι γονείς, όντας οι πρώτοι παιδαγωγοί του παιδιού τους, διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του γραμματισμού του, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή που το έμβρυο 
γεννιέται. Η οικογένεια είναι εκείνη που δίνει τις πρώτες βάσεις αγωγής σε ένα παιδί και, 
παρόλο που το νήπιο εντάσσεται στο σχολικό πλαίσιο, τα μέλη της εξακολουθούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, η οποία καλό είναι να αρχίζει όταν το 
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παιδί βρίσκεται στο νηπιαγωγείο. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (2016), 
«η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο συνεργάτη του νηπιαγωγείου και η σωστή 
επικοινωνία και συνεργασία ενισχύει τις εμπειρίες όλων των εμπλεκομένων, παιδιών, 
γονιών και εκπαιδευτικών». Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να καταδείξει την 
σπουδαιότητα του γραμματισμού στην προσχολική ηλικία, καθώς και της συνεργασίας 
νηπιαγωγείου-οικογένειας, ειδικότερα, και, γενικότερα, να μελετήσει τους δύο αυτούς 
άξονες στα διάφορα προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο που έχουν υπάρξει, κατά 
καιρούς, στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική επισκόπηση δείγμα της οποίας 
αποτέλεσαν τα ελληνικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Αξίζει να επισημανθεί 
πως με την πάροδο των ετών οι δημιουργοί των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο 
αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα τόσο του γραμματισμού των νηπίων όσο και της 
συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν τα καινούρια 
προγράμματα σπουδών σε αυτούς τους τομείς. Ωστόσο, σημαντικά ευρήματα ερευνών που 
έχουν πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και αφορούν τον γραμματισμό και την 
συνεργασία νηπιαγωγείου-οικογένειας δεν αναφέρονται πουθενά στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.. Εν 
κατακλείδι, το εν λόγω άρθρο στοχεύει, αφενός, να συμβάλλει στην ενημέρωση των 
νηπιαγωγών για το γραμματισμό και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο νηπιαγωγείο 
και, αφετέρου, να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές εντάξεις κειμένων που αφορούν τα 
υπό μελέτη ζητήματα στο επόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. 
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3.5.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

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 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.  

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Βόντσα Αικατερίνη, ΠΕ05 και ΠΕ80, MΕd Παιδαγωγικής 
Παπατσιμούλη Μαρία, ΠΕ86, MSc Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Παπαδημητρίου Μαρία, ΠΕ04.04, MSc Μοριακής Βιολογίας 
 
Οι διδακτικές ενέργειες σε υπολογιστικό περιβάλλον οδηγούν σε μετασχηματισμό των 

μοντέλων μάθησης, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία 
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ποιοτικών αποτελεσμάτων στη μαθητική  κοινότητα. Οι εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζονται στη συνεργατική, διερευνητική μάθηση και 
δημιουργούν προϋποθέσεις για περεταίρω ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. 
Κατά συνέπεια οι  ΤΠΕ ως εργαλείο διδασκαλίας, έρευνας, μάθησης και γνώσης 
χρησιμοποιούνται σε όλα τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης ως εποπτικό μέσο και ως γνωστικό εργαλείο, ώστε να 
επεκταθούν και να ενισχυθούν οι ατομικές δεξιότητες. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης στο μάθημα της 
Βιολογίας της Γ΄ Λυκείου, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων και στοχεύει στην 
ενίσχυση και ενεργοποίηση του μαθητή, σε περιβάλλον ανακαλυπτικής μάθησης (discovery 
learning), στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης και έκφρασης και τελικά στην 
ανακάλυψη της γνώσης. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ένα γενικό θεωρητικό μέρος με βάση τους άξονες του 
γνωστικού περιεχομένου. Το δεύτερο περιέχει την παρουσίαση των εφαρμογών και στο 
τρίτο γίνεται η εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτυπώνεται ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ 
ως γνωστικά εργαλεία. 

Προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή κι αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 
είναι ο ορθός παιδαγωγικός σχεδιασμός, ποιοι δηλαδή είναι οι μαθησιακοί στόχοι, ποιες οι 
στρατηγικές και μεθοδολογίες, ποιες οι ενέργειες των μαθητών, ποιος ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού, ο χρόνος εκτέλεσης κλπ. Ενδεικτικά το πλαίσιο ανάπτυξης  της διδακτικής 
παρέμβασης συμπεριλαμβάνει την επιλογή των κεφαλαίων, τη διατύπωση των στόχων, το 
χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογική προσέγγιση, τις  διδακτικές ενέργειες, την αξιολόγηση 
και αποτίμηση. 

 

 
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, PhD Candidate - Translator/Translation Studies Instructor 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο ρόλος του τραγουδιού στην 

εκπαίδευση και κατά πόσο βοηθά στην κατάκτηση του λόγου και στη βελτίωση της 
δεξιότητας της άρθρωσης, κατά τη εκμάθηση της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της 
Αγγλικής. Σε πρώτο επίπεδο, μελετήσαμε τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης δίνοντας 
έμφαση στη φωνητική και την ικανότητα άρθρωσης. Στη συνέχεια, διερευνήσαμε τη σχέση 
ανάμεσα στη μουσική και το λόγο και μελετήσαμε τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει για 
τη χρήση του τραγουδιού, ως εργαλείου και μέσου για τη βελτίωση της άρθρωσης.  

Επιλέχθηκαν τέσσερα τραγούδια, πάνω στα οποία σχεδιάστηκαν δραστηριότητες και, 
μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης, διερευνήσαμε τους τρόπους με τους οποίους 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση συγκεκριμένων φωνημάτων της Αγγλικής. 
Τέλος, καταγράφηκαν οι βελτιώσεις που επήλθαν μέσω της συμμετοχής στις μουσικο-
γλωσσικές δραστηριότητες, οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την έρευνα, καθώς και 
πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν τονίζοντας την ανάγκη για 
περαιτέρω μελέτη του θέματος. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  FRANK J. MALINA. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STEAM 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
 
Γενιτσαρίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86) / 47ο Δημοτικό Σχολείο 

Ηρακλείου 
 
Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η διερεύνηση του έργου του πρωτοπόρου 

καλλιτέχνη και επιστήμονα Frank  Joseph Malina  μέσα από μια παράλληλη εξέταση των 
καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον 20ο αιώνα  
επικεντρώνοντας στα κύρια καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής.  

Αρχικά γίνεται μια διερεύνηση των απαρχών της ηλεκτρονικής τέχνης και μια σύντομη 
αναφορά σε βασικούς εκπροσώπους της κινητικής και φωτοκινητικής τέχνης που αξιοποιεί 
τόσο την επιστήμη του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού, όσο και την φυσική, τα 
μαθηματικά και την πρώιμη, ακόμη, τότε, επιστήμη της πληροφορικής.  

Στη συνέχεια, η ΔΕ εστιάζει στον καλλιτέχνη- επιστήμονα  Frank J. Malina και 
διερευνώντας την πολυτάλαντη αυτή προσωπικότητα της τέχνης και της επιστήμης του 
φωτός ανιχνεύοντας τις επιδράσεις του σε σύγχρονούς του, αλλά και μεταγενέστερους 
καλλιτέχνες με στόχο τη σύνδεση των αλληλεπιδράσεων αυτών με το σήμερα. Επίσης 
γίνεται αναφορά σε Έλληνες καλλιτέχνες της κινητικής και ηλεκτρονικής τέχνης  σύγχρονους 
της εποχής του Malina. Η θεωρητική αυτή διερεύνηση μέσα από βιβλιογραφικές πηγές και 
οπτικά παραδείγματα, κατέληξε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος τέχνης-τεχνολογίας και επιστήμης για παιδιά δημοτικού, το οποίο συνδυάζει 
την εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία και έννοιες της πληροφορικής με βασικές αρχές 
φωτισμού και οπτικής αντίληψης, ώστε οι μαθητές  δημοτικού να έρθουν σε μια πρώτη 
επαφή με την ηλεκτρονική και κινητική τέχνη.  Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης 
του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι διεθνώς γνωστή με τον όρο STEAM  (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics), μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 
χρησιμοποιεί την επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνολογία, τα μαθηματικά  και τις τέχνες 
για μια διαθεματική, ολιστική και καινοτόμα αντιμετώπιση της διαδικασίας της μάθησης. Ο 
σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τα 
αποτελέσματα του φωτός και ειδικότερα με το Play of brilliants (παιχνίδι λαμπροτήτων) 
μέσα από το έργο του Frank J. Malina. 
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ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ 
 

Γιώγου Σταματία, Νηπιαγωγός 
Μπαχαδάκη Ζαφείρω, Νηπιαγωγός 

Ντούμα Γεωργία, Νηπιαγωγός 
 
Σκοπός της Εισήγησης η παρουσίαση καινοτόμων Διδακτικών και Παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων στο Νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα, εστιασμένες στις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης που αξιοποιούν στρατηγικές ανακαλυπτικής μάθησης για τη δημιουργία 
μαθησιακών επεισοδίων. Ως στόχοι της Εισήγησης τέθηκαν ο προσδιορισμός πρακτικών 
ανάπτυξης επικοινωνιακών τεχνικών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η υιοθέτηση 
θετικής στάσης απέναντι στην αναζήτηση της παραμυθένιας χώρας των Άλλων. 

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων υλοποιήθηκε καινοτόμο 
διδακτικό Σενάριο που αξιοποιεί την τεχνολογία και το συμβολικό παιχνίδι για την 
οργάνωση και τον εμπλουτισμό δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην ολιστική προσέγγιση 
της γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου. Το εκπαιδευτικό Σενάριο με τίτλο « 
Το χρυσό κλουβί με τη μαλαματένια πόρτα» αξιοποιεί το παιχνίδι ως δυναμικό μέσο 
μάθησης για την υλοποίηση δράσεων που εμπλέκουν το νήπιο με τη διεργασία μάθησης 
μέσω αναλυτικής και κριτικής σκέψης. Κατά την παρουσίαση του Διδακτικού Σεναρίου θα 
παρουσιαστούν καταστάσεις προβληματισμού και εκπαιδευτικές δράσεις που 
χαρτογραφούν την παιδική ψυχή και την προσωπική της διαδρομή στη χώρα των 
συναισθημάτων για την αναζήτηση της παραμυθένιας χώρας των Άλλων. Ως μεθοδολογία 
χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξατομικευμένη διδασκαλία στο 
πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση του 
Διδακτικού Σεναρίου περιείχε τη διαγνωστική,  τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση.  

 

 
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
 

Γιαννοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας 
 
Στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως ξένης στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και με γνώμονα το ΔΕΠΠΣ, επιλέχθηκαν τρεις σύντομες ιστορίες για την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στην αγγλική λογοτεχνία,  με βασικούς  στόχους την 
διδασκαλία της τεχνικής της περίληψης και την παραγωγή γραπτού λόγου στην ξένη 
γλώσσα. 

Αρχικά, επιλέχθηκαν οι ιστορίες “Yoshi, the Stonecutter”,  
“The Golden Turtle” και “The myth of Europe” για τις τάξεις Β, Ε και Στ δημοτικού 
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αντίστοιχα, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιαπωνική κουλτούρα και πολιτισμό, τις 
διαχρονικές αξίες της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και την Ευρωπαική Ημέρα Γλωσσών.  

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το υπόβαθρο κάθε ιστορίας με χρήση εποπτικού υλικού 
και η ανάγνωση της ιστορίας έγινε στον «κύκλο της ανάγνωσης». Σε επόμενο μάθημα, οι 
μαθητές έγραψαν στην αγγλική γλώσσα τα βασικά σημεία της κάθε ιστορίας και σε ομάδες 
εργασίας την περίληψη της. Η εμπλοκή της τέχνης και συγκεκριμένα της ζωγραφικής και της 
μουσικής προέκυψε απο τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δεξιότητες των συγκεκριμένων 
μαθητών. Συγκεκριμένα, ζωγράφισαν εικόνες – στιγμές απο την κάθε ιστορία και 
αξιοποιώντας την τεχνολογία και το πρόγραμμα “movie maker” συνέθεσαν τα δικά τους 
βίντεο εικόνας και / ή ήχου. Στην περίπτωση του μύθου της Ευρώπης έντυσαν μουσικά το 
βίντεο με τον ύμνο της «Η ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν στο μάθημα της μουσικής 
παίζοντας οι ίδιοι μουσικά όργανα Orff και πιάνο. 

Τα οφέλη της παρούσας διδακτικής πρότασης πολλαπλά για τους μαθητές.  
Αναλυτικότερα, οι βασικοί στόχοι παραγωγής γραπτού λόγου και εκμάθηση της τεχνικής 

της περίληψης επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με στοιχεία της αγγλικής 
λογοτεχνίας, πολιτιστικά στοιχεία άλλων χωρών , την ελληνική μυθολογία και την 
ευρωπαική της προέκταση. Η εμπλοκή της τέχνης ανέδειξε κλίσεις και δυνατότητες των 
μαθητών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της δημιουργικότητας τους. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθούν η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η εργασία σε ομάδα  και ο 
επαναπροσδιορισμός ηθικών αξιών. 

 

 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
 
Η μορφολογική επίγνωση, η οποία υποδηλώνει την ικανότητα του ατόμου να 

συλλογίζεται για τις μορφηματικές μονάδες του προφορικού λόγου, να ασκεί έλεγχο σε 
αυτές και να τις οργανώνει συνειδητά, θεωρείται σύνθετη μεταγλωσσική ικανότητα, καθώς 
απαιτεί τη συγχώνευση φωνολογικών, σημασιολογικών και συντακτικών γνώσεων και γι’ 
αυτό το λόγο δεν εκδηλώνεται ιδιαίτερα νωρίς κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Παρόλα 
αυτά, συγκαταλέγεται ως γνήσιο συστατικό στοιχείο στις δεξιότητες αναδυόμενου 
γραμματισμού, καθώς αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά ήδη από την 
προσχολική ηλικία διαθέτουν ικανότητες χειρισμού της μορφολογικής δομής των λέξεων. 
Επιπλέον, η μορφολογική επίγνωση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο φαίνεται να συνδέεται 
τόσο με μεταγενέστερες συμβατικές δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής 
όσο και με άλλες όψεις του αναδυόμενου γραπτού λόγου, όπως το λεξιλόγιο και οι γνώσεις 
γραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των μελετητών έχει στραφεί στο πώς 
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μπορεί να ενισχυθεί η μεταγλωσσική αυτή ικανότητα στο Νηπιαγωγείο μέσω διδακτικών 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μορφηματική 
δομή των λέξεων, καθώς εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο οι διδακτικές εμπειρίες 
κατά την προσχολική εκπαίδευση όσο και οι εμπειρίες γραμματισμού από το περιβάλλον 
της οικογένειας συμβάλλουν θετικά στην ανάδυση των δεξιοτήτων μορφολογικής 
επίγνωσης. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι τέτοιες διδακτικές παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες για εκείνα τα παιδιά που εμφανίζουν εγγενείς δυσκολίες στην ανάδυση αυτών 
των δεξιοτήτων. Στην παρούσα εργασία προτείνονται αποτελεσματικές διαθεματικές 
διδακτικές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο με βάση το υπάρχον αναπτυξιακό πλαίσιο για 
την ανάπτυξη των τριών επιμέρους όψεων της μορφολογικής επίγνωσης (κλίση, παραγωγή 
και σύνθεση).  Οι δραστηριότητες αυτές είναι ενταγμένες σε ένα ευρύτερο επικοινωνιακό 
πλαίσιο, με στόχο αφενός την ενεργοποίηση πολλαπλών μορφών αντίληψης των επιμέρους 
όψεων της μορφολογικής επίγνωσης και αφετέρου τη διευκόλυνση της οικοδόμησης της 
γνώσης με αυθεντικές διαδικασίες που έχουν νόημα για τα παιδιά. 

 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

 
Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 
Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων προσφέροντας νέες διαδραστικές δυνατότητες μέσω ποικίλων ψηφιακών 
μέσων και εφαρμογών. Τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, τα παιδιά, 
ακόμα και εκείνα της προσχολικής ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ 
φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών, κυρίως ταμπλετών οθόνης αφής, στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Μάλιστα, η ευελιξία των συσκευών αυτών όσον αφορά το σκοπό και την 
ποικιλία των διαθέσιμων εφαρμογών, δείχνει ότι είναι ικανή να διαφοροποιήσει τη 
διαδικασία της μάθησης για τα μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά 
αναπτυξιακά στάδια, με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά πλαίσια. Οι ταμπλέτες 
οθόνης αφής επιτρέπουν μία παιδοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, δίνοντας ιδίως στα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας πρόσβαση σε εφαρμογές οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
ατομικές ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Υπό το πρίσμα αυτό, 
υποστηρίζεται, ότι οι ταμπλέτες οθόνης αφής αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί παιδαγωγικά με ποικίλους τρόπους στο Νηπιαγωγείο, καθώς φαίνεται να 
παρέχουν στα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες για επικοινωνία, αλληλεπίδραση μέσω της 
συνεργασίας και αυτόνομη μάθηση. Ειδικότερα, οι ταμπλέτες οθόνης αφής παρέχουν 
διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που διεγείρουν τα αισθητηριακά συστήματα και 
ανταποκρίνονται στη συμμετοχή των παιδιών παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση. Αυτό 
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δίνει τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν τις επιφάνειες εργασίας σχετικά 
γρήγορα, να εξερευνούν και να αναπτύσσουν δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 
περιοχών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα για την επίδραση 
της χρήσης των συγκεκριμένων συσκευών στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των 
παιδιών του Νηπιαγωγείου στη γλώσσα, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες και 
αναδεικνύονται βιβλιογραφικά οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που κινητοποιούν το 
ενδιαφέρον των παιδιών, καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη και 
διευκολύνουν την ανάπτυξη γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

 
«ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ». ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Ιωσηφίδης Ιωάννης, MSc Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – Κοινωνικός Λειτουργός Π.Ε. 18.09 – 

Κοινωνιολόγος 
Παπαστεφανάκη Φανή, MA Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

Ζίρκα Αιμιλιάνα, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
 
Ένα από τα εντονότερα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας είναι το μεταναστευτικό – 

προσφυγικό, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα την 
Ελλάδα. Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους πρώτους «σταθμούς» εισόδου μεταναστών 
και προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική κοινωνία καλείται να διαχειριστεί 
αυτήν την νέα κατάσταση, να προσαρμόσει τις δομές της και να καλύψει ανάγκες και 
απαιτήσεις ατόμων τα οποία φέρουν ετερόκλητα πολιτισμικά κεφάλαια και τα οποία 
πασχίζουν να γίνουν αποδεκτά στην νέα κοινωνική πραγματικότητα στην οποία 
εισέρχονται. Το σχολείο, τόσο ως χώρος υποδοχής μεταναστών – προσφύγων, όσο και ως 
θεσμός κοινωνικοποίησης των νεαρών ατόμων, οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα, με γνώμονα το ανθρωπιστικό του πρόσημο, την δημοκρατική φυσιογνωμία του 
και τον διαπολιτισμικό του χαρακτήρα.   

Στο πλαίσιο της παραπάνω παραδοχής υλοποιήθηκε πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ 
Δημοτικού Σχολείου του Νομού Ηρακλείου και του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής 
και Δράσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος του συγκεκριμένου έργου 
ήταν η ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων σε θέματα διαφορετικότητας, με έμφαση 
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όλες οι βιωματικές δράσεις έγιναν κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2018 – 2019, εντός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος και 
εντάχτηκαν στα πλαίσια μαθημάτων του κύκλου σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Η 
προσέγγιση του θέματος έγινε διεπιστημονικά και διαθεματικά, με την συνεργασία 
φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας, καθηγητών του Πανεπιστημίου, καθώς και εκπαιδευτικών 
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διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου. Η μεθοδολογία και τα εργαλεία προσέγγισης του 
θέματος αντλήθηκαν από παραδείγματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και από 
την Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό που αποτέλεσε την βάση 
δόμησης του όλου προγράμματος προήλθε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα 
και είχε τον τίτλο “Περάσματα”. 

 

 «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ». ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEBQUEST) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Δημητρίου Ελένη, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας  

Παπαδοπούλου Ελένη, Συντονίστρια Εκπ. Έργου Αγγλικής Γλώσσας Νοτίου Αιγαίου 
Χλωρίδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 

 
Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει 

διαμορφώσει νέες τάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το WebQuest (Ιστοεξερεύνηση), 
μία μαθησιακή δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης, σχεδιάζεται ώστε να 
οριοθετεί τις δραστηριότητες των μαθητών στη χρήση της πληροφορίας και να βοηθάει 
τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους 
ικανότητα. Εστιάζει περισσότερο στην αξιοποίηση της πληροφορίας, που προσφέρει το 
Διαδίκτυο, με σκοπό την ανάλυση ενός φάσματος πληροφοριών και τον μετασχηματισμό 
τους σε νέα γνώση. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας παρουσιάζεται το θεωρητικό 
πλαίσιο της διδακτικής τεχνικής «ιστοεξερεύνηση», η παιδαγωγική αξία, ο σχεδιασμός και 
τα δομικά στοιχεία της. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σενάριο 
ιστοεξερεύνησης,  στα πλαίσια της υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Υγείας, που έχει ως 
σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου να δραστηριοποιηθούν 
ατομικά και συλλογικά για την πρόληψη κι αντιμετώπιση ενός σύνθετου περιβαλλοντικού-
κοινωνικού ζητήματος, την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση του 
διαδικτύου και τις αρνητικές καταστάσεις που επιφέρει, όπως ο εθισμός στο Διαδίκτυο. 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Δρακούλη Αθανασία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ / Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας 
και Ορολογίας, Παν/μίου Κρήτης 

Μαμιδάκη Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ34, ΜSc. Διδακτική των Ξένων Γλωσσών 
 
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης καταγράφεται μία συντονισμένη επιδίωξη σύνθεσης 
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μιας παγκόσμιας κοινωνίας σε ενιαίο σύνολο με υπερεθνικά καταναλωτικά πρότυπα και 
αξίες. Στην αρένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι γλώσσες λειτουργούν ως απλοί 
«μετακωδικοποιητές σημείων», αποκομμένες από τις κοινωνικοϊστορικές και πολιτισμικές 
συνθήκες που τις δημιούργησαν. Κατά συνέπεια αξιολογούνται, όχι βάσει της ιστορικής ή 
της πολιτισμικής του σημασίας, αλλά βάσει του βαθμού της «τεχνολογικοποίησής» τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας με την οποία ο Έλληνας διατηρεί 
μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς, έχει συρρικνωθεί στο ελάχιστο στη δημόσια 
εκπαίδευση και διεξάγεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την επικοινωνιακή της διάσταση 
και μόνο, παρόλο που είναι αναγκαία και επιτακτική η αξιοποίηση της πολιτισμικής 
διάστασής της στη διδακτική διαδικασία προκειμένου ως Νεοέλληνες να έχουμε τη 
δυνατότητα να διερευνήσουμε ένα παλίμψηστο πολιτισμού που συνθέτει την ταυτότητά 
μας και ενισχύει την αυτογνωσία μας, η οποία επί μακρόν έχει τεθεί στο περιθώριο.  

 

 
Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Κογκούλη Πελαγία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
 
Στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας καταβάλλονται προσπάθειες από την 

εκπαιδευτική κοινότητα να εγκαταλειφθεί η κυριαρχία των παραδοσιακών 
δασκαλοκεντρικών τεχνικών και να δοθεί έμφαση σε νέες σύγχρονες μαθητοκεντρικές 
διδακτικές προσεγγίσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση των 
εννοιολογικών χαρτών (concept maps) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η τεχνική της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι ένα διαμεσολαβητικό γνωστικό εργαλείο που 
διευκολύνει την οικοδόμηση της νέας γνώσης και εμπλέκει τα άτομα σε διεργασίες που 
ενισχύουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Jonassen, 2000). Αυτή η γραφική 
αναπαράσταση των εννοιών, κατά την οποία καθίστανται σαφείς οι σχέσεις μεταξύ τους, 
μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η παρούσα 
εργασία πραγματεύεται τη χρήση και την αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών (concept 
maps) στο μάθημα της Ιστορίας και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύεται η σύνδεση της χρήσης της εννοιολογικής χαρτογράφησης με την 
αποτελεσματικότερη κατανόηση των ιστορικών εννοιών στην ιστορική εκπαίδευση.  
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

 
Κούρτης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός 

 
Λαμβάνοντας ως αφόρμηση ένα διαχρονικό ζήτημα - πρόβλημα το οποίο 

αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές, το οποίο είναι η δυσκολία να τοποθετήσουν σε σειρά τα 
ιστορικά γεγονότα, παρουσιάζεται μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των κοινωνικών 
επιστημών στην προσέγγιση κατά STEΑM. Σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης-
διδακτικό σενάριο είναι να καταδείξει την προσέγγιση των ανθρωπιστικών επιστημών μέσω 
του steam. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας μια ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας Γ΄ 
Γυμνασίου – Ενότητα 3 – Η έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής Επανάστασης θέτουμε ως 
διδακτικό στόχο αφενός οι μαθητές να μάθουν Ιστορία- μέσω της χρήσης 
αλληλεπιδραστικού χρονοαυτοκινήτου και Ιστοριογραμμής- αφετέρου να καταπιαστούν με 
την κωδικοποίηση του αυτοκινήτου και την κατασκευή των led. Επιθυμητά αποτελέσματα 
είναι να αποκτήσουν την ικανότητα οι μαθητές να κινούνται με άνεση στον ιστορικό χρόνο, 
να εντάσσουν τα γεγονότα που μελετούν σε ιστορικές περιόδους αλλά ταυτόχρονα να 
μάθουν και πώς δημιουργούμε τις πρώτες εντολές για ένα robot, πώς χρησιμοποιούμε τους 
ενεργοποιητές ή τι ονομάζουμε follow line; Ούτως ειπείν, κάποιοι από τους μαθητές 
προγραμματίζουν το χρονοαυτοκίνητο μας, να οδηγηθεί επάνω στην ιστοριογραμμή στην 
Γαλλική Επανάσταση, όταν φτάσει εκεί ανάβει ένα led και διδάσκουμε το μάθημα της 
Γαλλικής Επανάστασης με τη βοήθεια του Η/Υ ή Προτζέκτορα. Σταχυολογώντας, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στο ότι ο "παραδοσιακός" εκπαιδευτικός μεταλλάσσεται σε εκπαιδευτικό 
με διάθεση ένταξης και άλλων επιστημών στην κλασική διδασκαλία που μέχρι τώρα 
ακολουθούσε. Οι καινοτομίες κάνουν την εμφάνισή τους και αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας 
του μαθήματος της Ιστορίας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιστορία παρέχει μια 
συναρπαστική προοπτική για τη διαδικασία της επιστημονικής ανακάλυψης. Επομένως 
προσπαθούμε να κρατάμε ενεργούς – συμμετέχοντες στο μάθημα της Ιστορίας όσο 
περισσότερους μαθητές γίνεται. Θέλουμε στους μαθητές να βάζουμε προκλήσεις, μέσω της 
επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, καθότι οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν προκλήσεις  

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Κουσέρη Γεωργία, εκπαιδευτικός φιλόλογος, PhD στη διδακτική της Ιστορίας 

Γιανναράς Ματθαίος, εκπαιδευτικός Οικονομολόγος, Med στις επιστήμες αγωγής 
 
Οι διαστάσεις της οικονομικής κρίσης (αίτια και λύση του προβλήματος) σε τοπικό και 

παγκόσμιο επίπεδο ήταν το αντικείμενο διαθεματικής προσέγγισης που διεξήχθη με 
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μαθητές Γ Λυκείου(25 μαθητές) κατά το σχολικό έτος 2018-19. Σκοπός της δράσης αυτής 
ήταν να διερευνηθεί η διεπιστημονική αξιοποίηση θεωρητικών απόψεων από τον χώρο της 
ιστορικής εκπαίδευσης, όπως και θεωριών από τον χώρο της οικονομίας οι οποίες δύνανται 
να ερμηνεύσουν συνολικά το θέμα της οικονομικής κρίσης.  

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων σύγχρονων προσεγγίσεων της ιστορικής εκπαίδευσης, 
η «επιστημονική προσέγγιση» (disciplinary approach) μπορεί να αποτελέσει ένα γόνιμο 
θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των ειδικών συνθηκών (αίτια και συνέπειες, αλλαγή 
στον χρόνο) που οδηγούν στην οικονομική κρίση. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλές δομικές 
θεωρίες, πιο γνωστή από τις οποίες η Κεϋνσιανή, αλλά και η σχολή των θεσμικών 
οικονομικών, που τονίζουν το ρόλο της υποκατανάλωσης και την υπερεπένδυσης και την 
ανεπάρκεια του κράτους στην πρόκληση και την αποσόβηση των οικονομικών κρίσεων.  

Για την εφαρμογή του διαθεματικού σεναρίου ακολουθήθηκαν τρία στάδια. Αρχικά οι 
μαθητές διερεύνησαν το θέμα της οικονομικής κρίσης του 1929 στην Αμερική και του 1931 
στην Ελλάδα (στάδιο α). Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές απάντησαν σε φύλλο εργασίας που 
περιλάμβανε ως διαμεσολαβητικά εργαλεία την αξιοποίηση πηγών και σχετικών 
ασκήσεων/ δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια (στάδιο β) αναλύθηκαν οι απαντήσεις των 
μαθητών. Οι απόψεις τους παρουσιάστηκαν στην από κοινού επεξεργασία του θέματος με 
τη συνδιδασκαλία τους μαθήματος Αρχές Οικονομικής θεωρίας και του μαθήματος Ιστορίας 
Γενικής Παιδείας και Ιστορίας Προσανατολισμού. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ανέδειξε 
σύνθετους ερμηνευτικούς συλλογισμούς σχετικά με το θέμα της οικονομικής κρίσης. Στην 
αξιολόγηση της δράσης (στάδιο γ) αναδείχθηκε το γεγονός ότι όταν η διδασκαλία 
στηρίζεται σε θεωρητικά μοντέλα της κάθε επιστήμης και ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα 
διεπιστημονικό πλαίσιο, βοηθά τους μαθητές στην απόκτηση γνώσης αλλά και την έκφραση 
πιο σύνθετων συλλογισμών σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα. 

 

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Κυριαζή Βιλελμίνη, Εκπαιδευτικός 
 
Η μάθηση θεωρείται μια πολυσύνθετη διαδικασία. Ο προσωπικός ρυθμός μάθησης του 

κάθε μαθητή όπως και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται από τον 
εκπαιδευτικό κάθε φορά αποτελούν βασικά συστατικά στην εμπέδωση της νέας γνώσης. Η 
μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών όπως και οι βιωματικές μέθοδοι τείνουν να 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα στα σχολικά περιβάλλοντα 
προσελκύοντας έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών και ενθαρρύνοντας 
την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αναφέρεται στη 
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γνωριμία των μαθητών με την οπτική αναπηρία, προσανατολισμένο σε μαθητές μικρότερης 
σχολικής ηλικίας με βιωματικές δραστηριότητες και αντίστοιχες με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες 
αναδεικνύει τα οφέλη των μη παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και την εμπλοκή όλων 
των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης. 

 

 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
Κωνσταντινιδου Μαρινα, Βρεφονηπιοκομος/Παιδαγωγός δημοτικής εκπαιδευσης /Μsc 

Δαμτση Χαρουλα, Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαιδευσης 
 
Ως μελλοντικοί πολίτες οι μαθητές/-τρίες θα πρέπει να κατανοήσουν τις επιδράσεις των 

Φυσικών Επιστημών στη ζωή τους και να συμμετέχουν σ’ αυτές με την πληροφόρηση και 
την εμπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη σημασία των 
φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το 
θεωρητικό, το οποίο αναφέρεται στις θεωρίες της μάθησης, στις ιδέες των παιδιών γύρω 
από τον φυσικό κόσμο και εστιάζει στις θεωρίες που περιβάλλουν στην πειραματική 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και τις δράσεις του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται μια σειρά από δραστηριότητες για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 
οι οποίες εφαρμόστηκαν σε παιδιά αντίστοιχης ηλικίας. Σε αυτό το πλαίσιο δίνονται 
απαντήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας πειραματικής 
διδασκαλίας μέσα στην τάξη με την χρήση καθημερινών υλικών έναντι της εκτέλεσης 
αυστηρών πειραμάτων μέσα σε εργαστηριακό χώρο με τη χρήση επιστημονικών οργάνων 
και οργανωμένων μετρήσεων 

 

 
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Λεπίδα Μαριάννα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Δασκάλα 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία διδακτική πρόταση με θέμα τη διαφήμιση στη 

σύγχρονη εποχή, η οποία εφαρμόστηκε σε μία τάξη 13 μαθητών/τριών που φοιτούν στη Στ' 
τάξη του δημοτικού σχολείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020). Η διάρκειά της 
ήταν 8 διδακτικές ώρες και οι βασικοί στόχοι της διδασκαλίας ήταν η εξοικείωση των 
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μαθητών/τριών με τα χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις των διαφημίσεων και η κριτική 
στάση τους απέναντι σε αυτές. Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο 
πραγματευτήκαμε το θέμα της διαφήμισης στη σύγχρονη εποχή στην τάξη. Αρχικά, 
επεξεργαστήκαμε διαφημίσεις, κυρίως από τον έντυπο τύπο, αναλύσαμε τη δομή, τα 
γλωσσικά τους χαρακτηριστικά και την αξιοποίηση της πολυτροπικότητας σε αυτές. Έτσι, 
καταλήξαμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της γλώσσας και των εικόνων, για την 
επίτευξη των στόχων της διαφήμισης. Έπειτα, δημιουργήσαμε τις δικές μας διαφημίσεις, 
αξιοποιώντας τις τεχνικές των διαφημιστών. Στη συνέχεια, με αφορμή μία δραστηριότητσ 
του σχολικού βιβλίου αναφερθήκαμε στις ραδιοφωνικές διαφημίσεις και τις διαφορές τους 
από τις έντυπες και τροποποιήσαμε τις δικές μας έντυπες διαφημίσεις, ώστε να τις 
μαγνητοφωνήσουμε για το ραδιόφωνο. Έτσι, καταλήξαμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη 
διαφορετική δομή της διαφήμισης ανάλογα με το μέσο όπου προβάλλεται και 
προβληματιστήκαμε σχετικά με την επιρροή των τεχνικών των διαφημιστών στο 
καταναλωτικό κοινό. 

 

 
Η ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ 

 
Λιασίδη Θέκλα, Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Χατζηκυριάκου Στέλλα, Νηπιαγωγός 
 
Το σχολείο ως κυμματοθράυστης της κοινωνικής ανισότητας, της ρητορικής μίσους και 

της χειραγώγησης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
έχει να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στην εποχή της ύστερης νεοτερικότητας. Η 
εισβολή της άφιλτρης ενημέρωσης και ο καθημερινός καταιγισμός πληροφοριών στην 
εποχή μας, ελλοχεύει σαν διμόκλιος σπάθι, καλώντας την εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις της. 

Αναμφίβολα, η εκπαιδεύση καλείται να εφοδιάσει τους αυριανούς πολίτες με ένα 
ρεπερτόριο γνώσεων και δεξιοτήτων για να αφουκράζονται τις επίκαιρες εξελίξεις στο χώρο 
της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα 
επικαιρότητα με τον εν εξελίξη πόλεμο και η εκρηκτική πολιτική κατάσταση στις χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου, εισβάλλουν καθημερινώς στην ιδιωτικότητα μας με όλες τις 
πιθανές προεκτάσεις και επιρροές που μπορεί να έχουν σε αυτήν.  

Οι προσφυγικές ροές από χώρες της εμπόλεμης Ανατολής και η αυξητική τους πορεία με 
στόχο ένα καλύτερο αυρίο, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την κοινωνία μας, 
την καθημερινότητα, τη σύγχρονη εκπαίδευση, και κατ’ επέκταση τη διδακτική πράξη. 

Στόχος της διδακτικής μας προσέγγισης, με τίτλο «Η Γκουέρνικα της προσφυγιάς», είναι 
η εις βάθος μελέτη και η ευαισθητοποίηση τόσο των παιδιών ως αυριανών πολιτών, όσο 
και των ίδιων των εκπαιδευτικών, σε ενα σύγχρονο και συνάμα επίμαχο κοινωνικό 
φαινομένο που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα τις ευρωπαίκες χώρες 
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της Ανατολικής Μεσογείου. Η εις βάθος μελέτη του θέματος αυτού κάτω από τον τίτλο «Η 
Γκουέρνικα της προσφυγιάς», στα πλαίσια μιας διδακτικής προσέγγισης θα παρουσιαστεί 
στους συμμετέχοντες ως μελλοντικό έναυσμα και ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για 
τον σχεδιασμό και οργάνωση δικών τους μελλοντικών διδακτικών ενοτήτων. Η προσέγγιση 
αυτή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης της Κύπρου και έλαβε χώρα σε σχολεία δημοτικής και προδημοτικής 
εκπαίδευσης. 

 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

"ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ". ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ “ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ 
ΚΟΙΜΑΤΑΙ” ΤΗΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 
Λιναρίτη Μαρία, Φιλόλογος Μ.ed 

 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η χρήση της νέας τεχνολογίας, στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και στη 
δόμηση της νέας γνώσης. Το ποίημα της Δ. Χριστοδούλου «Για ένα παιδί που κοιμάται» από 
το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου «Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας», αποτελεί ένα 
διδακτικό παράδειγμα αξιοποίησης των ΤΠΕ που εκτός από μέσο άντλησης πληροφοριών, 
γίνονται πια μέσο συνεργατικής παραγωγής λόγου, δημιουργικής γραφής και έκφρασης και 
όχι αυτοσκοπό αλλά εργαλείο και μέσο μάθησης ενεργητικής μέσα από την ανακάλυψη. Η 
διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος θα αναδείξει τον νέο ρόλο εκπαιδευτικού και 
μαθητών: από τη μια ο εκπαιδευτικός  λειτουργεί μέσα στο κλίμα της “ζώνης επικείμενης 
ανάπτυξης” του Vygotsky, βοηθώντας τους μαθητές να ενεργοποιήσουν το δυναμικό τους, 
επιβλέποντας τον τρόπο που λειτουργούν μέσα στην ομάδα, αξιολογώντας τη 
δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ικανότητα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων 
μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Από την άλλη ο μαθητής παύει να 
αποτελεί τον παθητικό δέκτη συσσώρευσης πληροφοριών αλλά διερευνά , στοχάζεται και 
αναστοχάζεται και  μαθαίνει να συνεργάζεται, να σέβεται να συναποφασίζει και να 
δημιουργεί, με όχημα το συνεργατικό πνεύμα και πλοηγό τα ψηφιακά μέσα. Οι ΤΠΕ  και  η 
νεοελληνική λογοτεχνία μπορούν να «συνομιλήσουν» δημιουργικά καθιστώντας τη 
διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου όχι μια απλή συσσώρευση πληροφοριών αλλά μια 
εμπειρία που βιώνει ο μαθητής, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και μετά 
από αυτήν. 
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Μαρινάκη Μαρία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της καινοτομίας 

στις μεθόδους διδασκαλίας, με την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας 
μάθησης και καλλιέργειας της αυτονομίας των μαθητών, αποτελεί βασικό στόχο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο ΟΟΣΑ, η UNESCO και η Ε.Ε. καθώς και 
τα ΑΠΠΣ-ΔΕΠΠΣ τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Οι δάσκαλοι του 21ου αιώνα καλούνται να αναθεωρήσουν και να ανανεώσουν τις 
εκπαιδευτικές τους μεθόδους και να ακολουθήσουν μια εντελώς νέα προσέγγιση, μέσα από 
τη χρήση των τεχνολογικών μέσων ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης.  

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί, ως «ψηφιακοί μετανάστες», συχνά αντιμετωπίζουν με 
αμηχανία την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό γίγνεσθαι. Στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να προτείνει τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της 
ψηφιακής πλατφόρμας, ως μέσο σχεδιασμού και υλοποίησης όλης της διδακτικής πράξης.  

Η δομή του προτεινόμενου σχεδίου διδασκαλίας περιλαμβάνει όλα τα στάδια της 
διδακτικής πράξης (προκαταβολική οργάνωση, διδασκαλία, αξιολόγηση, επέκταση) και 
λειτουργεί συμπληρωματικά στο σχολικό εγχειρίδιο. Εφαρμόζει τη φιλοσοφία του 
«πολυμορφικού» βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλά ερεθίσματα και αξιοποιεί τα 
διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα που συμβάλλουν στη διερευνητική μάθηση.  

Ως αποτέλεσμα, η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας παρέχει τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να έχει συγκεντρωμένο και άμεσα διαθέσιμο όλο το υλικό που επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και τους γονείς να 
έχουν πρόσβαση στη σχολική γνώση από το σπίτι, διευκολύνει σημαντικά τους μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, απευθύνεται σε όλους τους μαθησιακούς τύπους  και καθιστά το 
μάθημα ελκυστικό και ευχάριστο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας και στην αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 

19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μιχαηλίδου Ματίνα, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων / Μουσικός  
Χιονίδης Παντελεήμων, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων / Φιλόλογος  

 
Η αρχή των εθνοτήτων και οι εθνικές διεκδικήσεις, που στηρίχτηκαν στην επίκλησή της, 

συνιστούν κινητήρια δύναμη των εξελίξεων κατά τον 19ο αιώνα και κύριο χαρακτηριστικό 
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του, αφού προκάλεσαν διπλωματικές κρίσεις, επαναστάσεις, πολέμους και «εθνικές 
εκκαθαρίσεις» στον ευρωπαϊκό χώρο. Από τις πολυσχιδείς εκφάνσεις του εθνικισμού οι 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν μικρό μόνο μέρος τού πολιτικού 
σκέλους του μέσα από το μάθημα της Ιστορίας, αδυνατώντας να συλλάβουν την 
καθοριστική επιρροή της εθνικιστικής ιδεολογίας στη ζωή των ανθρώπων μετά τη Γαλλική 
Επανάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, ακυρώνονται τόσο η ανάδειξη του ρόλου των 
μαθητών ως ερευνητών σύνθετων ιστορικών φαινομένων όσο και η επιθυμία να δεθεί η 
μάθηση με τα βιώματα των μαθητών στη συγχρονία. Η διδακτική πρόταση που 
παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση επιχειρεί να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες με την 
αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα – Ιστορία και Μουσική. Στην γ΄ γυμνασίου οι μαθητές και οι μαθήτριες 
εξετάζουν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας την ανάδειξη της εθνικιστικής 
ιδεολογίας στη Γαλλία και το γερμανικό χώρο και τα εθνικά κινήματα που διαμορφώθηκαν 
στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και στο χώρο των Βαλκανίων. Την ίδια χρονική περίοδο 
διδάσκονται στο μάθημα της Μουσικής οι λεγόμενες «εθνικές μουσικές σχολές», ανάμεσά 
τους και η ελληνική, η διαμόρφωση των οποίων βασίζεται στη ρομαντική σύλληψη του 
έθνους ως μίας μυστικής οντότητας με ιδιαίτερα και διακριτά χαρακτηριστικά, ώστε να 
αναδειχθεί η επίδραση του εθνικού λόγου στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του 19ου 
αιώνα. Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των δύο αντικειμένων συνεξετάζονται σε 
μία διδακτική ώρα με την κοινή παρουσία των δύο εκπαιδευτικών. Η εξέταση του 
εθνικισμού με αυτόν τον τρόπο στο Γυμνάσιο υπηρετεί απόλυτα το Νέο Σχολείο, που 
στηρίζει την ανάγκη «διασύνδεσης και επικοινωνίας» τόσο των διδακτικών αντικειμένων 
όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

 

 
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Μπαϊραχταρη Βάγια, Νηπιαγωγός, υποψήφια διδάκτωρ 

 
Η απώλεια στην καθημερινή μας ζωή συνδέεται με κάτι που στερείται ο άνθρωπος, και 

μπορούμε να της αποδώσουμε πολλά νοήματα. Παραδείγματα αποτελούν η απώλεια με 
την έννοια της καταστροφής και του αφανισμού, το διαζύγιο των γονέων, η απώλεια της 
πατρίδας, ο θάνατος και πολλά άλλα είδη απώλειας. Όλα τα νοήματα της απώλειας 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κυμαίνονται από την αποτυχία, την καταστροφή και την 
αποστέρηση έως τα προσωπικά βιώματα του καθενός δηλαδή τις απώλειες που συνδέονται 
με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας και αδυνατούμε να τις εκφράσουμε. Η 
παρούσα εργασία αποτελεί αντικείμενο μελέτης της απώλειας με την έννοια του θανάτου. 
Σκοπός της έρευνας είναι η κατασκευή ενός πιλοτικού προγράμματος πρόληψης 
διαχείρισης της απώλειας και η εφαρμογή του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο να 
ενδυναμωθούν ψυχικά και συναισθηματικά για να αντιμετωπίσουν γεγονότα απώλειας στη 
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ζωή τους. Ο θάνατος είναι ένα οδυνηρό γεγονός τόσο στη ζωή των παιδιών όσο και της 
οικογένειάς τους. Όλοι αναρωτιούνται με τι τρόπο μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά και 
να μιλήσουν για ένα τόσο δυσβάσταχτο γεγονός. Σύμφωνα όμως με έρευνες, οι ενήλικες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τα παιδιά να μιλήσουν για το θάνατο. Τα παιδιά 
είναι σε θέση να θέσουν απορίες και ερωτήματα γύρω από το γεγονός, οι ενήλικες όμως 
δυσκολεύονται να απαντήσουν. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να 
βοηθήσουν ένα παιδί που βιώνει το πένθος.  Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ειδικά 
κατασκευασμένο υλικό για να βοηθήσει τόσο τα παιδιά όσο και τους εκπαιδευτικούς 
εφόσον η εφαρμογή του επιτευχθεί. Βέβαια το μικρό δείγμα και ο γεωγραφικός 
περιορισμός αποτελούν κάποια στοιχεία που θέτουν ορισμένα όρια στην έρευνα. Άρα μία 
πρόταση που ευσταθεί στην παρούσα έρευνα είναι να ενταχθούν προγράμματα 
διαχείρισης της απώλειας στο εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική 
στήριξη των εκπαιδευτικών. 

 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
Παπαστεφανάκη Ελευθερία, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Το κίνημα της Νέας Αγωγής το οποίο κορυφώθηκε διεθνώς στο πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα, έχει προσφέρει εκείνο τον πλούτο θεωρητικών αναζητήσεων και παιδαγωγικών 
εφαρμογών, παράλληλα με έναν ευρύτερο προβληματισμό για τα Αναλυτικά Προγράμματα 
και το περιεχόμενο της γνώσης, που αποτελούν σήμερα κοινούς τόπους της παιδαγωγικής 
επιστήμης. Ο παιδοκεντρισμός, η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και ο 
προβληματισμός για το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης διαπερνούν όχι μόνο το 
ιστορικό κίνημα τη Νέας Αγωγής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις. Εδικά το ρεύμα της 
Κριτικής Παιδαγωγικής, αμφισβητώντας την ηγεμονία των κυρίαρχων παραδοχών στη 
σφαίρα της εκπαίδευσης και αρθρώνοντας έναν προβληματισμό για τη λειτουργία του 
σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες, βρίσκεται μπορούμε να πούμε σε στενή συνάφεια 
ειδικά με τις τάσεις εκείνες της Νέας Αγωγής -όπως το ρωσικό σχολείο εργασίας-, οι οποίες 
υπερβαίνοντας τη «στενή» παιδαγωγική θεώρηση για τη διαδικασία της μάθησης και τη 
λειτουργία της εκπαίδευσης, προβληματίστηκαν για το κοινωνικό συγκείμενο και για τους 
όρους εφαρμογής μιας προοδευτικής παιδαγωγικής πρότασης και στο υπάρχον σχολείο. 
Αφηρημένο σημείο σύμπτωσης των δύο προοπτικών είναι η διδακτική μεθοδολογία και οι 
προτάσεις για το τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη του, 
στοχαζόμενος κριτικά, πάνω στο περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και 
στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δράσει απελευθερωτικά για τους μαθητές η 
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γνώση του κοινωνικού. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα μελετήσουμε τη σύνδεση 
σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων της Κριτικής Παιδαγωγικής με επιμέρους τάσεις της 
Νέας Αγωγής με στόχο να διερευνήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας διδακτικής 
των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο θα επεκτείνουμε τον 
προβληματισμό μας στην υφή του Αναλυτικού Προγράμματος ως πλαίσιο ανάπτυξης της 
διδακτικής μεθοδολογίας και ως πεδίο αποτύπωσης συγκρουόμενων κοινωνικών 
συμφερόντων. 

 

 
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ALICE ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

Πετράκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών ΕΚΠΑ 

 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο και αφορά στην διδασκαλία (σε εισαγωγικό επίπεδο) του Alice σε 
μαθητές Δημοτικού. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Ομίλου Δημιουργικότητας και Αριστείας Πειραματικού 
Δημοτικού σχολείου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το Alice, παρόλο που προτείνεται 
να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικά από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής και σε μαθητές των τελευταίων 
τάξεων του Δημοτικού. Ο εκπαιδευτικός μέσω του συγκεκριμένου περιβάλλοντος έχει τη 
δυνατότητα να διδάξει, πέρα από βασικές προγραμματιστικές δομές όπως τη δομή 
επιλογής και επανάληψης τις οποίες οι μαθητές έχουν χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του 
μαθήματος των ΤΠΕ με τη χρήση του Scratch, και βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού όπως την έννοια του αντικειμένου, της κλάσης, των ιδιοτήτων, των 
μεθόδων, του πολυμορφισμού κλπ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για δύο έτη σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών,  οι 
διδακτικοί στόχοι, οι δυσκολίες και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης και τα 
συμπεράσματα από τη χρήση του Alice σε μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 
Alice μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα «εργαλείο» στα χέρια του καθηγητή Πληροφορικής 
στο Δημοτικό σχολείο το οποίο προσφέρει διεπαφή ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του μαθητή και παράλληλα μέσα από απλά και κατάλληλα στοχευμένα φύλλα εργασίας 
μπορεί να τον βοηθήσει να βελτιώσει τις δεξιότητές του στον προγραμματισμό, να 
ενισχύσει τη δημιουργικότητά του και να τον προτρέψει να εργαστεί και να συνεργαστεί 
δημιουργικά για τη δημιουργία των δικών του έργων. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Η εκπαίδευση αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα διαμόρφωσης ενός κριτικά 

σκεπτόμενου και περιβαλλοντικά ενημερωμένου πολίτη. Επενδύει στην καλλιέργεια και 
στην προετοιμασία της ολοκληρωμένης πολιτειότας του ενεργειακά εγγράμματου και 
κυκλοφοριακά ευαισθητοποιημένου μαθητή/τριας. Στόχοι της, μεταξύ των άλλων, είναι η 
ελάττωση της κατασπατάλησης ορυκτών καυσίμων και η αύξηση της κυκλοφοριακής 
ευαισθησίας και ασφάλειάς των παιδιών. Σκοπός της παρούσας διαθεματικής προσέγγισης 
είναι να αποτυπώσει τα στάδια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας αναφορικά με τον 
ενεργειακό και κυκλοφοριακό γραμματισμό μαθητών δημοτικού σχολείου. Είναι δυο 
ζητήματα καίρια και αλληλένδετα. Αποτελούν συστατικά στοιχεία της σύγχρονης 
καθημερινότητας στο προσωπικό πεδίο των παιδιών αλλά και σύγχρονης περιβαλλοντικής 
αναγκαιότητας υπό την έννοια των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
Χρειάζεται, λοιπόν, ενημέρωση, αποσαφήνιση, αύξηση της ευαισθητοποίησης και 
υλοποίηση, τελικά, στην πράξη, όλων εκείνων των ενεργειών και πρακτικών που 
διασφαλίζουν την οδική κυκλοφοριακή ορθότητα και ενεργειακή λιτότητα των 
μαθητών/τριών. Το σχέδιο εργασίας ευελπιστεί να αποτελέσει έτοιμη εναλλακτική 
διδακτική πρόταση των πεδίων της κυκλοφοριακής παιδείας και της ενεργειακής 
εκπαίδευσης αναφορικά με τα υγρά καύσιμα. Ολοκληρώθηκε σε διάστημα 3 μηνών. 
Υλοποιήθηκε σε 48 μαθητές/τριες Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, αστικής περιοχής, 
προσαρμοσμένο στην ηλικία τους ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν, πως, ανεξάρτητα από 
τη μικρή τους ηλικία, ως προς το ζήτημα της ενέργειας, ο κατάλληλος και παιγνιώδης 
συγκερασμός των δύο πεδίων, προσαρμοσμένος στις ηλικιακές δεξιότητες των παιδιών 
αυτής της ηλικίας, μπορεί να αποτελεί ολοκληρωμένη κι επιτυχημένη διδακτική πρόταση. 
Προάγει τον ενεργειακό γραμματισμό των παιδιών, βελτιώνει αισθητά την κυκλοφοριακή 
τους ετοιμότητα και ασφάλεια, καλλιεργεί και ενδυναμώνει θετικές στάσεις και αντιλήψεις 
στα ζητήματα αυτά τα οποία αποτελούν κάποια από τα συστατικά στοιχεία της 
εκπαίδευσης για την αειφορία. 

 

CLIL ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 

 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί διδακτική πρόταση με στόχο τη διδασκαλία της 

Ιστορίας/Μυθολογίας μέσω της αγγλικής γλώσσας, υιοθετώντας την προσέγγιση CLIL 
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(Content Language Integrated Learning). Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, στην 
οποία ο εκπαιδευτικός θέτει δύο ομάδες στόχων, εκείνους που αφορούν στο συγκεκριμένο 
μάθημα κι εκείνους που αφορούν στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Αποτελεί 
προσέγγιση βιωματικής μάθησης που συντελεί στην εκμάθηση τεχνικών «μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω», γλώσσας και περιεχομένου.  

Οι δραστηριότητες έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα με στόχο:  
•        την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου  
•        την αισθητική έκφραση  
•        την καλλιέργεια της φαντασίας και της αποκλίνουσας σκέψης και 
•        την εικαστική δημιουργία 
Ο σκοπός είναι διττός: αφενός να τονίσει την σπουδαιότητα της προσέγγισης CLIL στην 

διδασκαλία της μυθολογίας και, παράλληλα, της αγγλικής γλώσσας και αφετέρου να  
αναδείξει πως, μέσα από το μυθικό αυτό κόσμο, ξεπηδά η φαντασία και δημιουργικότητα 
των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο ανιχνεύει και ασχολείται με τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων, τη φιλοσοφία της ζωής καθώς και το άγνωστο. 
Το ζητούμενο είναι πώς τα παιδιά, στο παρόν, μπορούν να ξεκλειδώσουν τους μύθους, να 
συνομιλήσουν με ήρωες, να αναμετρηθούν με μυθικά όντα, να αντιληφθούν έννοιες όπως 
τη μεταφυσικότητα του ήρωα, τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, την ιστορικότητα 
προσώπων και γεγονότων και τη διαχρονικότητα. 

Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη διεπιστημονικότητα, αξιοποιεί τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, την ανακαλυπτική μάθηση (ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και παιχνίδια ρόλων). Χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα 
του video education. Οι δραστηριότητες δομούνται πάνω στη θεωρία της Πολλαπλής 
Νοημοσύνης του Gardner και στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η υιοθέτηση του 
μοντέλου δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να δομήσει εκπαιδευτικά σενάρια 
προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, διευρύνοντας την οπτική 
παρουσίασης της νέας πληροφορίας, και να τους οδηγήσει στην πληρότητα και την 
αυτοπραγμάτωση. 

 

 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σεφεντίν Ερμιόνη, Special Education Instructor 
 
Η Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο που 

δημιουργήθηκε από τον Joe Lambert και εφαρμόστηκε στο Εργαστήριο Ψηφιακής 
Αφήγησης στις ΗΠΑ. Η Ψηφιακή Αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της προφορικής 
αφήγησης με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και multimedia καθώς και με εργαλεία 
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τηλεπικοινωνιών, που τείνει μάλιστα να πάρει διαστάσεις κινήματος σύγχρονης τέχνης. Η 
συνεισφορά στη μεταβίβαση τόσο γνώσεων όσο και στάσεων και αξιών σε συνδυασμό με 
την προσβασιμότητα καθιστά το μοντέλο ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής.  Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον Gersie, η Ψηφιακή Αφήγηση συνεισφέρει στη διαμόρφωση φιλικού προς 
τον εκπαιδευόμενο και ευχάριστου περιβάλλοντος στα πλαίσια του «Design for All». Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τους βασικούς άξονες της ψηφιακής αφήγησης 
και στη συνέχεια να μελετήσει την επίδραση της χρήσης εργαλείων Ψηφιακής Αφήγησης σε 
εκπαιδευόμενους με χαμηλή κειμενική ικανότητα. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα 
πραγματοποιηθεί έρευνα κατά την οποία μαθητές με χαμηλή κειμενική ικανότητα 
(νευροτυπικοί και νευροδιαφορετικοί) θα εξοικειωθούν με τη βοήθεια Εκπαιδευτών με 
εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα Δημιουργικής 
Γραφής και Επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης θα 
χρησιμοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση της γλωσσικής και κειμενικής ικανότητας, ώστε να 
βοηθήσουν τόσο στη διαχείριση δυσκολιών ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου, που 
απαντώνται σε μεγάλο ποσοστό μαθητών, όσο και στην κατανόηση αφαιρετικών εννοιών 
και ενίσχυση της επικοινωνιακής νευροδιαφορετικών ατόμων (πχ άτομα με Διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος). Τέλος θα παρουσιαστεί ένα προτεινόμενο διδακτικό σενάριο με τη 
χρήση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης και πρακτικές αξιοποίησης των ψηφιακών 
περιβαλλόντων ως βέλτιστων περιβαλλόντων μάθησης. 

 

 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ Ε’ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Σταυρουλάκη Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
Αμπαρτζάκη Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ΠΤΠΕ, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Διδακτικής Φυσικών 

Επιστημών,ΠΤΠΕ,Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 

αρχών της διερευνητικής μάθησης και της μάθησης μέσω τέχνης στo μάθημα των Φυσικών 
Ε’ τάξης  Δημοτικού.Τα μαθήματα των Φυσικών, εκτός από τις βασικές συνθήκες της 
διερευνητικής μάθησης περιελάμβαναν δραστηριότητες τέχνης μέσα από τις οποίες τα 
παιδιά προσπαθούσαν να αναπαραστήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν με το συνδυασμό 
πολλαπλών σημειωτικών τρόπων και νοημάτων: κινητικά, ηχητικά, απτικά, οπτικά, 
γλωσσικά, κ.λπ. Η υλοποίηση  αυτής της έρευνας δράσης έγινε στο πλαίσιο του 
προγράμματος MOV-UP (Πρόγραμμα Erasmus+ υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου 
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Κρήτης) με απώτερο στόχο την καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και δημοκρατικών αξιών. 
Η Ανάλυση Περιεχομένου και η Θεματική Ανάλυση που έγινε στα δεδομένα 
αλληλεπιδράσεων και στις εργασίες των παιδιών έδειξαν πως  η διερευνητική μάθηση που 
εμπλουτίζεται από τις δραστηριότητες τέχνης συνέβαλε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα (μάθησης, γραμματισμών και δεξιότητες ζωής) και υποστήριξε την ανάπτυξη 
συνεχών κινήτρων για μάθηση και δημιουργικότητα. Υποστήριξε επίσης την ανάπτυξη 
δημοκρατικών αξιών μέσω της συνεργασίας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων παιδιών 
στις μαθησιακές διαδικασίες. 

 

 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Χαραλαμπίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 
Στη συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση ο στόχος είναι: να μπορούν οι μαθητές να 

υπολογίζουν τον άγνωστο παράγοντα «x» σε εξισώσεις με τέσσερις πράξεις, με τη βοήθεια 
τεχνικών, οι οποίες βασίζονται στην ανάπτυξη ιδιότυπου μαθηματικού λεξιλογίου και στη 
χρήση γλωσσικών εργαλείων. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έγινε με τη βοήθεια της διδακτικής διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε και του μαθηματικού διαλόγου που αναπτύχθηκε στην τάξη.  

Χρησιμοποιήθηκαν γλωσσικά εργαλεία τα οποία βρίσκουν εφαρμογή μέσα από τις 
μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδακτική  διαδικασία και την 
υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης στην Στ’ τάξη. 

Μοιράστηκε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με τέσσερα προβλήματα εξισώσεων, 
ένα για κάθε πράξη. Ο δάσκαλος μέσω του μαθηματικού διαλόγου και τις διαλογικής 
μορφής της διδασκαλίας ανέπτυξε τις τεχνικές προσέγγισης και οι μαθητές κλήθηκαν να τις 
χρησιμοποιήσουν για την επίλυση των προβλημάτων.   

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά καθώς οι μαθητές έδειξαν να υιοθετούν αυτές τις 
τεχνικές, οι οποίες συνέβαλαν επικουρικά στην κατανόηση, διαχείριση και επίλυση των 
προβλημάτων. 

Τα γλωσσικά εργαλεία, δύνανται να βοηθούν στη διαδικασία υιοθέτησης τεχνικών 
υπολογισμού, διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.  

Το θεωρητικό πλαίσιο διαφαίνεται να ενισχύεται με την παρούσα πρόταση και να 
δίνεται η περεταίρω δυνατότητα για εφαρμογή και χρήση εναλλακτικών μεθόδων. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 210Υ ΑΙΩΝΑ. 

 
Χονδροζουμάκη Κωστούλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, MA in IT in Education, 

Επιμορφώτρια Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε. 
 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

προβλέπεται η καλλιέργεια της νέας κειμενικότητας και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών ως ο κατ εξοχήν γνώστης των ιδιαίτερων 
αναγκών των μαθητών του καλείται με γνώμονα το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων 
Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) να σχεδιάσει και να υλοποιήσει διδακτικά σενάρια τα οποία θα 
στοχεύουν στην καλλιέργεια ποικίλων γραμματισμών (ψηφιακός, πολυτροπικός, κριτικός, 
κοινωνικός, γλωσσικός, συναισθηματικός, οπτικός, διαπολιτισμικός κ.ά).  

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. το οποίο 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας σε δημοτικό σχολείο της 
πόλης του Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Το σενάριο αφορά στη δημιουργία 
ψηφιακού περιοδικού με τίτλο “Easter Around the World”. Οι μαθητές τμήματος της 
Ε΄τάξης του δημοτικού σε ομάδες και μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες με χρήση 
φύλλων εργασίας (μελέτη χαρακτηριστικών ψηφιακού περιοδικού, άντληση πληροφοριών, 
εικόνων, βίντεο κ.ά) και κατάλληλων εργαλείων Web 2.0, δημιούργησαν το δικό τους 
ψηφιακό περιοδικό.  

Το πρώτο μέρος της εισήγησης περιγράφει ευσύνοπτα το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο στηρίχθηκε η δημιουργία του σεναρίου και το οποίο περιλαμβάνει το Μοντέλο των 
Τεσσάρων Πόρων (Luke and Freebody, 1999) και τις θεωρίες μάθησης οι οποίες 
περικλείονται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία: την κοινωνικο–πολιτισμική θεωρία 
(Vygotsky), τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1983) και τη θεωρία του 
εγκεφάλου (Brain-Based Learning). Το δεύτερο μέρος της εισήγησης περιγράφει την 
ταυτότητα του σεναρίου (προφίλ μαθητών, χρονική διάρκεια, προϋποθέσεις υλοποίησης 
κ.ά.), τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 
ανά διδακτική ώρα, τους ρόλους τους οποίους ανέλαβαν οι μαθητές και η εκπαιδευτικός, 
την αποτίμηση και τον αντίκτυπο του σεναρίου και τέλος ενδεικτικές προτάσεις για 
μελλοντική επέκταση και αξιοποίησή του.  

Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα και τη βάση για πιθανές 
επόμενες εκδόσεις ψηφιακού  περιοδικού είτε στην Αγγλική Γλώσσα είτε σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα. 
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ΜΥΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
 

Χαραλάμπους Άντρη, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής - Βοηθός Διευθύντρια - 
Εκπαιδευτικός - 

 
Η εκπαίδευση που βασίζεται στη διερεύνηση (inquiry) είναι μια προσέγγιση διδασκαλίας 

και μάθησης, η οποία διενεργείται μέσω της έρευνας-διερεύνησης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα σχετικών ερευνών, η εφαρμογή της Διερευνητικής Μεθόδου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και υπηρετεί  πληρέστερα τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι μέσα από τη μέθοδο αυτή οι μαθητές του μέλλοντος 
προετοιμάζονται καλύτερα στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, αφού δίνεται βάρος 
στην ενεργό συμμετοχή τους, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς και της κριτικής τους 
σκέψης, καθώς επίσης και στην ενδυνάμωση της μεταξύ τους επικοινωνίας και 
συνεργασίας.  

Η Διερευνητική Μέθοδος εφαρμόστηκε σε μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού με στόχο τη 
μύηση τους στις διαδικασίες της εκπαιδευτικής επιστημονικής έρευνας. Στα πλαίσια των 
σχολικών μαθημάτων «Γλώσσα και Πολιτισμός» και «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές 
διερεύνησαν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών του σχολείου τους. Η εμπλοκή των 
μαθητών ήταν ενεργή και καθοριστική σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας: 
σχεδιασμός της έρευνας, ανάπτυξη ερευνητικού εργαλείου, συλλογή, καταγραφή και 
ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, ανάπτυξη 
εισηγήσεων, παρουσίαση στο κοινό. Η εκπαιδευτικός άλλοτε είχε τον ρόλο του 
βοηθού/διευκολυντή και άλλοτε τον ρόλο του καθοδηγητή και μέντορα. Βασικό πρόβλημα 
φάνηκε ότι ήταν ο χρόνος, αφού στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Κύπρου δεν υπάρχει 
εξειδικευμένο μάθημα που να διευκολύνει την εφαρμογή τέτοιων εκπαιδευτικών 
ερευνητικών δράσεων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας για 
μύηση των μαθητών στις διαδικασίες της εκπαιδευτικής έρευνας ήταν πολύ θετικά. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δράσης παρατηρήθηκε µεγάλος ενθουσιασµός και ενεργός συμμετοχή 
των µαθητών, προθυμότητα, οµαδικότητα και συνεργασία. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές 
γνώρισαν εμπειρικά τον τρόπο που εργάζονται οι επιστήμονες καθώς επίσης και τον τρόπο 
που οικοδομείται η γνώση μέσα από την έρευνα. 
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3.6.ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  
 

Γεροντόπουλος Πρόδρομος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Πάρλαλης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 
Χατζηχαραλάμπους Δημήτρης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Frederick 

 
Η εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές χώρες 

από την πολιτική της χώρας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης των ενηλίκων έχει καλύτερη ανταπόκριση στον πολύπλοκο 
χαρακτήρα των παγκοσμιοποιημένων σύγχρονων κοινωνιών. Είναι δεδομένο ότι η θέση 
που κατέχει η εκπαίδευση των ενηλίκων και η μάθηση τους επηρεάζεται άμεσα από τις 
εθνικές πολιτικές και την ατζέντα που έχουν οι μεγάλοι διεθνικοί οργανισμοί και οι 
διακρατικές οντότητες. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα αποτελέσματα μεταπτυχιακής 
διατριβής, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη δια βίου εκπαίδευση των κοινωνικών 
λειτουργών σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο στόχος της διατριβής ήταν να διερευνήσει τον βαθμό 
που οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι ευαισθητοποιημένοι γύρω από την εκπαίδευση 
ενηλίκων και την δια βίου εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα να διερευνήσει τον βαθμό 
στον οποίοι οι ίδιοι προσπαθούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους 
μέσα από διάφορες δράσεις και ενέργειες. Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση 
κλειστού ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 98 κοινωνικούς λειτουργούς από την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του SPSS. Τα δεδομένα 
φανέρωσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κοινωνικών λειτουργών για επικαιροποίηση των 
γνώσεων τους, συγκεκριμένα όσον αφορά το πλαίσιο και/ή την ιδιαίτερη ομάδα με την 
οποία ασχολούνται και εργάζονται. Επίσης, έγινε εμφανές ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα 
τα οποία αποτρέπουν κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς να εμπλακούν σε προγράμματα 
δια βίου μάθησης. Στην εισήγηση θα γίνει παρουσίαση των πιο σημαντικών ευρημάτων της 
έρευνας, όπως και περαιτέρω συζήτηση και επεξήγηση τους.  
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Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Γιαννούλη Καλομοίρα, M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής, M. Ed στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων,Φιλόλογος 
 
Η σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και συγχρόνως ριζοσπαστικές 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας (οικονομικό, πολιτικό, 
κοινωνικό) δεν είναι δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Ειδικότερα, η κοινωνία της πληροφορίας, ως ένας από τους παράγοντες που σηματοδοτούν 
τη μετά-νεωτερική εποχή, προτάσσει ως βασικές δεξιότητες την αναζήτηση, την αξιολόγηση 
και την επιλογή κατάλληλων πληροφοριών σε όλους τους οργανισμούς, πολύ περισσότερο 
στα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία οφείλουν να αναπτυχθούν σε εκπαιδευτικά στελέχη 
και εκπαιδευτικούς, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση. 

Ως εκ τούτου, στις σύγχρονες «μετά-νεωτερικές» κοινωνίες, οι οποίες διαμορφώνονται 
μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών και δεδομένων, η πρόοδος και η 
ανάπτυξη αναδεικνύονται σε πολυσήμαντες και πολύπλευρες έννοιες, «επιτρέποντας» στο 
άτομο τη δυνατότητα ανάπτυξης μετασχηματισμού του εαυτού του,  καθώς και την 
αποδοχή των άλλων σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, το 
εκπαιδευτικό σύστημα «οφείλει» να κατανοήσει τη δυναμική των καταστάσεων στα 
προστάγματα της μετά-νεωτερικής κοινωνίας, να προβληματιστεί για το ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει στα νέα δεδομένα και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ποιοτικής 
σκέψης και παιδείας των υποκειμένων-μαθητών του. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να επισημάνει κριτικά το ρόλο του 
σχολείου και του εκπαιδευτικού στη νεωτερική και μετά-νεωτερική εποχή, επισημαίνοντας 
αρχικά ομοιότητες και διαφορές τους. Επιπροσθέτως, να τονίσει ότι οι επιστημολογικές 
θέσεις της μετά-νεωτερικότητας αλλάζουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον τρόπο 
παροχής της διδασκόμενης γνώσης από τον εκπαιδευτικό, δίνοντας έμφαση στη 
δυνατότητα χρήσης της  τεχνολογίας και πληροφορίας. Επίσης, να καταστήσει σαφές, ότι η  
εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να δώσει έμφαση, μεταξύ άλλων, στις έννοιες του 
πλουραλισμού των ιδεών, της ανεκτικότητας, της μοναδικότητας, των εναλλακτικών 
επιλογών, της δημοκρατίας, αντικαθιστώντας σταδιακά παρωχημένους ρόλους της, 
διαμορφώνοντας συγχρόνως την επιστημονική της ταυτότητα, αναδεικνύοντας 
«πρωταγωνιστές» σε αυτή τη διαδικασία τον εκπαιδευτικό και το μαθητή.  
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ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Γρουνά Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΜΡΑ 
Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Β. 

Αιγαίου 
Καλαμιδιώτου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Μed 

 
Μια πληθώρα παραγόντων, στενά συνυφασμένων με την καθημερινότητα, τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και τις συντελούμενες μεταβολές στο εργασιακό 
περιβάλλον και στα πρότυπα πρόσληψης και αξιολόγησης, οδήγησαν και οδηγούν 
αναπόδραστα στην επανεξέταση των απαιτούμενων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, με 
γνώμονα την επίτευξη της επαγγελματικής τους ανέλιξης. Στις ανωτέρω δεξιότητες 
συμπεριλαμβάνονται και οι «ήπιες δεξιότητες» (softskills). Με τον προαναφερόμενο όρο, 
περιγράφονται οι ικανότητες, οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι προσωπικές ιδιότητες, 
που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να κινούνται και  να συνεργάζονται στο σχολικό 
περιβάλλον τους εποικοδομητικά, με στόχο πάντα την επίτευξη αποτελεσματικής 
διδασκαλίας. Επισημαίνεται ότι η διδασκαλία, είναι μια πολύπλευρη διαδικασία, αλλά και 
μια κοινωνική δραστηριότητα, που απαιτεί και προαπαιτεί από τον εκπαιδευτικό όχι μόνο 
τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές αλλά και την επίτευξη ενός αθροίσματος 
πνευματικών, λειτουργικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, που 
συνηγορούν στην επιδιωκόμενη επαγγελματική εξέλιξη και στον κοινωνικό μετασχηματισμό 
της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους. Μια επιτυχημένη 
διδασκαλία, εμπεριέχουσα όλα τα ανωτέρω στοιχεία, προωθεί την εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα. Βασιζόμενη στις παραπάνω παραδοχές, η έρευνα προσανατολίζεται 
στη διερεύνηση των ήπιων δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθορίζοντας εκ του παραλλήλου και τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων στο 
επάγγελμα του δασκάλου. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διερεύνηση των ήπιων δεξιοτήτων, αλλά και του 
επιπέδου τους, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Από την έρευνα φάνηκε 
ότι οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών στις ήπιες δεξιότητες είναι μέτριες. Ως εκ τούτου, η 
βελτίωση των ήπιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θεωρείται απαραίτητη προκειμένου 
αυτές να συμβάλλουν στην επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας και στην επαγγελματική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο πάντοτε την παροχή μια ποιοτικότερης 
εκπαίδευσης. 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ 
COACH ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ “ΜΕΤΑ”-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
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ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ: “ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ” 

 
Μπουρμπούλη Αγγελική, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Ε.Σ.Δ.Δ.Α, Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
Νιφόρου Αφροδίτη, Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη 

Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΕΤΕΑΕΠ  
Χαμάκος Γεώργιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Ερευνητής Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 
ΕΤΕΑΕΠ. 

 
Από μελέτες έχει προκύψει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη Δημόσια Διοίκηση συνδέεται άμεσα με 
την ατομική συμπεριφορά του/της Προϊσταμένου/ης, ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 
καθοριστικός για οποιαδήποτε συστηματική, διαδικαστική ή οργανωτική αλλαγή.  

Το Coaching έχει αποδειχθεί ότι πολλαπλασιάζει την επίδραση της ηγεσίας στα 
αποτελέσματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε όρους παραγωγικότητας και επίτευξης 
στόχων, δέσμευσης, αποτελεσματικής επίλυσης εντάσεων και κρίσεων, όπως και 
οργανωτικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η 
φήμη της Δημόσιας Διοίκησης βάλλεται πανταχόθεν, έχοντας ως αποτέλεσμα το χαμηλό 
ηθικό των δημόσιων λειτουργών, τη συνεχή συρρίκνωση των διατιθέμενων πόρων και τις 
αυξανόμενες πιέσεις. 

Ο άνθρωπος σκέφτεται-αισθάνεται-δρα και “μαθαίνει”, ως εκ τούτου η θεωρία του 
μετασχηματισμού της μάθησης έχει άμεση εφαρμογή και στο εργασιακό περιβάλλον, στο 
οποίο ο εργαζόμενος οφείλει αφενός να εντάσσεται αφετέρου να αναπτύσσεται.  Στο 
νεωτερικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης πολλές φορές ανοίγει η συζήτηση για τους 
“Οργανισμούς που Μαθαίνουν”, όπου προσφέρονται συνεχώς μαθησιακές ευκαιρίες και 
υιοθετείται ο διάλογος σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης .   

Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της σύνδεσης του μετασχηματισμού της μάθησης, 
μέσα από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, με  την οργανωσιακή κουλτούρα, το coaching και 
την ομάδα.   Μέσα από την σχετική με το θέμα μας βιβλιογραφία αλλά και εμπειρική 
παρατήρηση προσεγγίζουμε την εκπαιδευτική διάσταση του coaching και της ομάδας, ως 
παράγοντες μάθησης.  Τα συμπεράσματά μας οδηγούν στην υποστήριξη της θεωρίας για 
τους “Οργανισμούς που Μαθαίνουν” και τον “Μετασχηματισμό της Μάθησης”, κυρίως ως 
πρόταση πολιτικής για την οργανωτική ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα, αναδεικνύοντας το 
ρόλο του coaching για όσους έχουν θέση ευθύνης. 

Η ομάδα μας εξετάζει, υπό το ανωτέρω πρίσμα, την προσέγγιση των εργαζομένων με 
θέση ευθύνης σε δημόσιο φορέα προς την  επίτευξη συναίνεσης ηγεσίας – προσωπικού 
στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του οργανισμού μέσα από τον 
μετασχηματισμό της μάθησης. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Μαλέτσκος Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 
Μακεδονίας 

Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έρευνα σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν τις αντιλήψεις τους για τις παραμέτρους της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού καθώς και τις 
προτάσεις τους για το είδος και τον τρόπο της επιμόρφωσης  που επιθυμούν με στόχο τη 
βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα 
Δημοτικά Σχολεία της έρευνας, θεωρούν ότι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση αποτελούν 
απαραίτητα συστατικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας και πιστεύουν πως ο 
αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης ενισχύουν τη μάθηση, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κριτική σκέψη. Ακόμα αναδεικνύεται η χρησιμότητα της 
εξατομίκευσης της διδασκαλίας με στόχους την ανάδειξη της αξία κάθε μαθητή και 
μαθήτριας και την ένταξή του στο μαθησιακό περιβάλλον. Η εργασία περιλαμβάνει 
πρόταση η οποία εμπερικλείει ένα έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός 
ως «Εργαλείο Αναστοχασμού Διδασκαλίας», το οποίο βασίστηκε στα αποτελέσματα της 
έρευνας και η αξία του συνίσταται ότι διαμορφώθηκε από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών 
της πράξης. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί, με σαφήνεια και αντικειμενική προσέγγιση, 
με στόχο τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας με στόχο 
την αποτελεσματική διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των μαθητών και 
μαθητριών. 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
 

Μαλέτσκος Αθανάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 
Μακεδονίας 

Ζυγούρης Φώτιος, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Στην εισήγηση επιχειρείται  μια συγκριτική προσέγγιση η οποία αφορά τη διαδικασία 

της εφαρμογής της διδακτικής τεχνικής της μικροδιδασκαλίας και τις στάσεις των 
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εκπαιδευομένων και των σπουδαστών ως μέσο επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων 
και σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Γίνεται επισκόπηση του ρόλου και της σημασίας της 
μικροδιδασκαλίας ως διδακτικού εργαλείου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παρουσιάζονται 
εμπειρίες πολλών ετών ως αξιολογητές της διαδικασίας αλλά και διδάσκοντες και 
κατατίθενται προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της χρήσης της μικροδιδασκαλίας ως μέσο 
εκμάθησης και βελτίωσης της διδακτικής διαδικασίας και των παραμέτρων της. 
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράμετροι αξιολόγησης της  μικροδιδασκαλίας και γίνεται 
προσπάθεια να  αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά των μικροδιδασκαλιών σε 
διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα καθώς και τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας  
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία του αναστοχασμού της διδασκαλίας, του θετικού 
συναισθηματικού κλίματος, της χρήσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως στη σημασία του 
καλού σχεδιασμού και της οργάνωσης. Τέλος υποδεικνύονται και διατυπώνονται καλές 
πρακτικές που συντελούν στην επιτυχία και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των 
μικροδιδασκαλιών ως μέσο κατάρτισης και επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε 
ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. 
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3.7.ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ, ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ STEAM ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός 

 
Τη σχολική χρονιά 2018-19, εικοσιέξι μαθητές και μαθήτριες της Β Γυμνασίου του 1ου 

Γυμνασίου Τρίπολης, συνεργάστηκαν, με στόχο τη συμμετοχή τους στον 1ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM. Η θεματολογία του 
διαγωνισμού ήταν εστιασμένη στη δεύτερη διακήρυξη  του έτους 2019  από τα Ηνωμένα 
Έθνη που αφορά στην προώθηση της μετριοπάθειας. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 
αναπτύξουν ένα κοινωνικό θέμα στο οποίο υπάρχει διαφωνία μεταξύ ατόμων, ομάδων, 
κρατών ή ακόμα και ανθρωπότητας-περιβάλλοντος, να προτείνουν προώθηση λύσεων 
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία «μετριοπάθειας» και έχοντας αυτό ως αφόρμηση, να 
σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν σε τρεις διαστάσεις ένα χρηστικό αντικείμενο.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα της 
συνεργασίας των μαθητών, που έγινε με εφαρμογή του μοντέλου ανάπτυξης στρατηγικών 
επίλυσης διεπιστημονικών προβλημάτων STEAM, στο πλαίσιο του ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου και των Αναλυτικών Προγραμμάτων έξι μαθημάτων, κατά τη 
διδασκαλία των οποίων μελέτησαν και σχεδίασαν την «κούπα για το Ενεργειακό 
Πρόβλημα». 

Ξεκινώντας από το μάθημα «Τεχνολογία», που αποτελούσε και το μάθημα συντονισμού 
της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες μελέτησαν τους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, επισκέφθηκαν το Λιγνιτικό Κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Μεγαλόπολης-Αρκαδίας και συζήτησαν στο χώρο του αρχαιολογικού θεάτρου της περιοχής 
για το ενεργειακό πρόβλημα, με διαλόγους που χαρακτηρίζονταν από «μετριοπάθεια», 
έννοια που είχαν αναλύσει στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και είχαν βιωματικά 
προσεγγίσει, στο μάθημα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Στο μάθημα «Γεωγραφία» 
γνώρισαν τους στόχους της Ε.Ε για το περιβάλλον και στο μάθημα «Εικαστικά», έφτιαξαν 
χειρόγραφα σχέδια, στο μάθημα «Πληροφορική» επέλεξαν τα επικρατέστερα μέσα από 
ηλεκτρονική ψηφοφορία και αφού παρακολούθησαν εκπαιδευτικό υλικό και μετά από 
συζήτηση, κατέληξαν στην κούπα του Ενεργειακού Προβλήματος, την σχεδίασαν σε 
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κατάλληλο λογισμικό και την εκτύπωσαν σε 3D εκτυπωτή στο μάθημα «Τεχνολογία». Με 
την εργασία τους  συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την Μεσαία Κατηγορία (Γυμνάσιο), 
όπου έλαβαν το δεύτερο βραβείο. 

 

 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΘΑΡΕΣ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ 

 
Βογά Ηλέκτρα, Δασκάλα 

Μιτσέλης Πάνος, Εικαστικός 
 
Υπηρετώντας την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού και διδάσκοντας τα 

ελληνικά ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα σε παιδιά και εφήβους στο Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας στο Όσλο, αναζητήσαμε αποτελεσματικές και ενδιαφέρουσες μεθόδους 
διδασκαλίας. Στην προσπάθεια επιλογής βιβλίων και παράλληλων κείμενων για την 
εκμάθηση της γλώσσας, διαβάσαμε για τις Κιθάρες του Πικάσο και την επαναστατική 
στροφή του κυβιστή ζωγράφου προς τη Γλυπτική, δημιουργώντας μουσικά όργανα από 
χαρτί, σύρμα και μέταλλο. Κιθάρες ήσυχες, που δεν παρήγαγαν ήχο, όμως, έφεραν αλλαγή 
στην κλασική Γλυπτική. Αργότερα, δωρίστηκαν από τον Πικάσο και εκτίθενται στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η πληροφορία αυτή κίνησε την περιέργεια των 
μαθητών και αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνεργασία μας με Δημοτικό Σχολείο στον 
Ελλαδικό χώρο. Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η 
Τέχνη δεν κατέχει τη θέση που της αρμόζει στην Εκπαίδευση. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να 
δουλέψουμε μαζί για την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας, με θέμα Παίζοντας με τις 
κιθάρες του Πικάσο. Ξεκινήσαμε τη διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων 
της Γλώσσας και των Εικαστικών, αναθέτοντας ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. 
Σκοπός για τους μαθητές του ΤΕΓ Όσλο ήταν, πρωτίστως, η ενδυνάμωση των γλωσσικών 
ικανοτήτων, ο εμπλουτισμός λεξιλογίου, η προφορική και γραπτή έκφραση και η 
κατανόηση κειμένου. Οι μαθητές των δύο συνεργαζόμενων σχολείων μαθαίνουν την 
εικαστική γλώσσα, εξασκούνται σε τεχνικές δεξιότητες, αποκτούν αισθητική αντίληψη, 
κριτική ικανότητα και μαθαίνουν κανόνες συνεργασίας. Η επικοινωνία μας κατέστη εφικτή, 
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι 
οι σημερινοί μαθητές. Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά βιβλία, εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά 
και απλά καθημερινά υλικά. Ενθαρρύνθηκε η ελεύθερη έκφραση, η ομαδικότητα και η 
αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του κάθε παιδιού. Παρατηρήθηκε ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών, δημιουργική έκφραση, καθιέρωση ήρεμου κλίματος και 
αλληλοσεβασμού και διεύρυνση της γνώσης σε άλλα γνωστικά πεδία. Πιστεύουμε στη 
συμβολή του project στην κατανόηση της έννοιας της διαπολιτισμικότητας. 
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ "VR IN SCHOOL EDUCATION" 

 
Βογιατζή Ειρήνη, Φιλόλογος 

Χαλκεύς Αντώνης, Μθηματικός 
 
Η εργασία παρουσιάζει το πρόγραμμα Erasmus+ “VR in  School Education & Civic 

Participation” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου 
Κρήτης-Ρέθυμνο. Μέσω ενός παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας (VR) εκπαιδευτικοί και 
μαθητές θα συμμετάσχουν στην ψηφιακή προσομοίωση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Νεολαίας. Το πρόγραμμα έχει διττή στόχευση. Αφενός αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών υποστηρίζοντας στρατηγικές σύμφωνες 
με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές θεωρίες. Το εικονικό τρισδιάστατο 
περιβάλλον αποτελεί μαθητο-κεντρική στρατηγική και μαθησιακή πρακτική με θετικά 
αποτελέσματα. Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρέχονται από τα 
εικονικά περιβάλλοντα ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την αλληλεπίδραση 
δημιουργώντας κίνητρα για τον μαθητή μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία πιο 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.  

Αφετέρου οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύονται από γνωστική και κριτική ικανότητα και 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Με τη συμμετοχή, μέσα από ένα «παιχνίδι ρόλων», στην 
προσομοίωση ενός ευρωπαϊκού οργάνου οι μαθητές εξοικειώνονται με το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα. Η λήψη αποφάσεων, η διαπραγμάτευση, η στρατηγική και διαχείριση 
κρίσεων, ανάλογα με ένα εκπαιδευτικό σενάριο - το οποίο θα δημιουργείται από τους 
εκπαιδευτικούς - προάγει τη βιωματική και εμπλαισιωμένη μάθηση, τη διδακτική 
στρατηγική της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα (problem-based learning). Ταυτόχρονα 
αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες, όπως της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της 
επίλυσης προβλημάτων. Ενισχύεται, έτσι, η  ταυτότητα τους ως ενεργών Ευρωπαίων 
πολιτών. 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ OPENSIM 
 

Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Φύκαρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου, καλύπτοντας πιθανά ελλείμματα, αλλά και 
ενδυναμώνοντας το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού, ειδικά σε περιπτώσεις που το έργο 
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αυτό έχει ιδιαιτερότητες και απαιτεί εναλλακτικές δράσεις και παρεμβάσεις, όπως 
συμβαίνει στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εισήγηση 
παρουσιάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης μίας εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής - 
πρότασης για τον συγκεκριμένο σχολικό τύπο, με την αξιοποίηση της πλατφόρμας 
OpenSim. Σκοπός της εφαρμογής της, είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η ανάπτυξη 
της κοινωνικής διαπραγμάτευσης και μεταφοράς της γνώσης, η κατανόηση και εμπέδωση 
του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, καθώς και η αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στην 
παροχή διδακτικού έργου στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Μέσω της παρουσιαζόμενης 
πλατφόρμας επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, η διερεύνηση των 
διδακτικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αύξηση ευκαιριών και κινήτρων για τη 
δραστηριοποίηση των μαθητών. Στο πλαίσιο της διαμορφωθείσας εναλλακτικής πρότασης, 
που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση, έλαβαν μέρος τρία Ολιγοθέσια Δημοτικά 
Σχολεία, που βρίσκονται σε ορεινή και ημιορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, οι μαθητές 
των οποίων συνεργάστηκαν μέσω του τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος για την 
υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων, παρακολουθώντας από κοινού διδασκαλίες 
μεταξύ των σχολείων. Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε τα ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη που έχει 
για τους μαθητές η παρουσιαζόμενη εφαρμογή, η οποία διαρκώς επεκτείνεται, καθώς 
συμβάλλει θετικά τόσο στη μάθηση όσο και την κοινωνικοποίηση των μαθητών.  

 

 
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Δελλαπόρτα Αντωνία, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
Η ψηφιακή επανάσταση έχει επηρεάσει την καθημερινότητά όλων μας. Στο γενικότερο 

αυτό πλαίσιο, τα βιντεοπαιχνίδια είναι πολύ δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. Πράγματι τα 
παιχνίδια προσελκύουν τα παιδιά, διεγείρουν το ενδιαφέρον τους, τα γοητεύουν και 
διαμορφώνουν ακόμα και την κουλτούρα τους. Αυτή η τάση εξηγείται από την 
αλληλεπιδραστική φύση των παιχνιδιών, την άμεση ανταμοιβή που παρέχουν, την αρχή της 
ευχαρίστησης και των κινήτρων. 

 Παίζοντας, τα παιδιά διαμορφώνουν αξίες και αποκτούν γνωστικές δεξιότητες. Αυτή η 
πραγματικότητα, ενισχυμένη από το γεγονός ότι η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει τη 
στενή σχέση μεταξύ της γνωστικής λειτουργίας και των βιντεοπαιχνιδιών, μας ωθεί να 
εξετάσουμε στην παρούσα εργασία τη χρησιμότητα των σοβαρών παιγνίων στη διδασκαλία 
/ εκμάθηση ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.  

 Η παιχνιδοποίηση είναι μια σχετικά νέα παιδαγωγική στρατηγική. Η ενσωμάτωσή της 
στην εκπαίδευση, θα μπορούσε να αυξήσει τις επιδόσεις των μαθητών, να βοηθήσει τη 
μάθηση και να βελτιώσει τη στάση των μαθητών απέναντι στο αντικείμενο της μάθησης. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης σοβαρών παιγνίων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

 Πιο συγκεκριμένα, η εργασία μας αποτελείται από δύο μέρη: θεωρητικό και πρακτικό. 
Στο θεωρητικό, πραγματοποιήσαμε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της 
παιχνιδοποίησης μελετώντας την ενσωμάτωση των σοβαρών παιγνίων στο δημόσιο 
σχολείο. Στο πρακτικό μέρος, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη πεδίου, συγκεκριμένα, 
προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε τη παιχνιδοποίηση σε πραγματικές τάξεις του 
Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας. 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε δύο παιχνίδια, τα οποία βασίστηκαν σε 
ερωτηματολόγια. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό παιχνίδι που προσομοιώνει το τηλεοπτικό 
παιχνίδι "Ποιος θέλει να είναι εκατομμυριούχος" και μια αντίστοιχη εφαρμογή Android. 
Εφαρμόσαμε αυτά τα παιχνίδια στην αίθουσα διδασκαλίας. Παρατηρήσαμε τον αντίκτυπο 
που είχαν στους μαθητές και αναλύσαμε τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 
τους μαθητές μας. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.  

 

 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
 

Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. 
Θεολόγου Στέλλα, Δρ. Δ.Π.Θ. 

 
Η αξιοποίηση τρισδιάστατων εικονικών κόσμων, όπως είναι για παράδειγμα το Second 

Life και το Active Worlds, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες στη διδακτική πρακτική γενικά 
αλλά και στην προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων ειδικότερα. Υποστηρίζει τη δημιουργία 
αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας μέσω της προσομοίωσης επικοινωνιακών 
συμβάντων σε ένα αληθοφανές κοινωνικό περικείμενο και διασφαλίζει τη συμμετοχική 
αλληλεπίδραση των μαθητών, κατά περίσταση, σε διαδικασίες μάθησης 
κοινωνικοπολιτισμικά πλαισιωμένες ως προς τη στοχοθεσία και τις διδακτικές 
μεθοδολογικές επιλογές. Στην περίπτωση της λογοτεχνικής ανάγνωσης, αναδεικνύονται οι 
διαστάσεις του χώρου και του χρόνου ως στοιχεία υπερδομής των αφηγηματικών κειμένων 
και συγκεκριμένα των διηγημάτων. Οι μαθητές προσλαμβάνουν το περιεχόμενο των 
κειμένων μέσω της «γνωριμίας» με τα δρώντα πρόσωπα τα οποία, ως δημιουργημένες 
ψηφιακές οντότητες  (avatars), συμβάλλουν στην αποτελεσματική ανάγνωση/πρόσληψη 
του περιεχομένου. Ουσιαστικά αξιοποιούνται αλληλεπιδραστικά οι δράσεις και οι σχέσεις 
των λογοτεχνικών χαρακτήρων γύρω από τους οποίους υφαίνεται η πλοκή (Bremond, 1973: 
82- Φρυδάκη, 2003: 141- Καψωμένος, 2008: 113-125- Dimasi, Aravani, 2017: 19-28). Η 
προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου ως περιβάλλοντος εικονικού κόσμου αποτελεί 
επιλογή η οποία επιτρέπει την εξατομίκευση των μαθησιακών στόχων και ουσιαστικά 
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συμβάλλει σε εφαρμογές στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές 
με την ενεργό συμμετοχή τους στο εικονικό κοινωνικό περιβάλλον και τη δημιουργία των 
ψηφιακών οντοτήτων (avatars), έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία 
της μάθησής τους, ικανοποιώντας τις ανάγκες επικοινωνίας της δικής τους ψηφιακής 
οντότητας, η οποία δρα και συνυπάρχει με άλλες εντός αυτού του περιβάλλοντος. 
Μετατρέπονται, έτσι, σε «oμοδιηγητικούς αναγνώστες» και αναπτύσσουν δεξιότητες 
ενσυναίσθησης και κριτικού γραμματισμού, απαλλαγμένοι από τις αναστολές της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης 
(Cajkler & Addelman, 2000: 69-73). Στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστεί και 
εφαρμογή σε κείμενο από τα εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

 

 
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 

 
Κουμούτση Σοφία, Μαθηματικός 

Σωτηριάδου Αναστασία, Φιλόλογος 
 
Το υπό διαπραγμάτευση θέμα της παρούσας εισήγησης αφορά την ανάδειξη της  

συμβολής των Μαθηματικών και της Φυσικής στην αρχαία ξυλοναυπηγική, η οποία ως 
τέχνη γινόταν εμπειρικά, όπως και κάθε τέχνη, από τους καραβομαραγκούς. Το ερευνητικό 
ερώτημα της μελέτης λοιπόν, είναι: "Με αρχή τα Μαθηματικά και τη Φυσική, πόσο έχει 
επηρεάσει η Τέχνη της Σαμιακής Ναυπηγικής την επιστήμη, την παράδοση, την τέχνη, την 
οικονομία, την εξωστρέφεια και τις εμπορικές σχέσεις, τη γλώσσα και τη νομοθεσία." Η 
προσέγγιση του θέματος ακολουθεί τη μεθοδολογία της διεπιστημονικής βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης και προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων των  μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η 
εργασία μας απαρτίζεται από τρεις φάσεις: 

1η φάση  Παρουσίαση από τους μαθητές της ομάδας μας στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο 
Έρευνας και Επιστήμης (στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος) της διαθεματικής εργασίας με τίτλο: 
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΜΑΙΝΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ»  

2η φάση  Δημιουργία κόμικ με θέμα: « Ένα φανταστικό ταξίδι από την αρχαία Σάμο στα 
Άβδηρα»,  με το πρόγραμμα Pixton. https://Pixton.com/ic:zivfaljy  
https://Pixton.com/gr/:2hqf4uth 

3η φάση Συγγραφή σεναρίου και δημιουργία βιντεοσκοπημένης παράστασης με τίτλο 
«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται», στα πλαίσια της δράσης  
«Μαθαίνοντας επιστήμες μέσα από το θέατρο»,  η οποία απέσπασε 3 πανελλήνια  βραβεία.  

Στη φάση αυτή επιτεύχθηκε το άνοιγμα του σημερινού σχολείου στην τοπική αλλά και 
ευρύτερη κοινωνία, όπως και η σύνδεση δύο ιστορικών λιμανιών ,του αρχαίου λιμανιού της 
Σάμου (πατρίδα του Πυθαγόρα) και του αρχαίου λιμανιού των Αβδήρων (πατρίδα του 
Δημόκριτου).  
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Η εργασία υλοποιήθηκε με μαθητές της  Γ’ Γυμνασίου στα πλαίσια πολιτιστικού 
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2018-19 στο 1Ο Γυμνάσιο 
Σάμου. 

 

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 

Μπάρμπας Γιώργος, επίκουρος καθηγητής ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ 
Καθάριου Αρχοντία, νηπιαγωγός-ειδική παιδαγωγός 

Τσιατήρα Έφη, Νηπιαγωγός 
 
Οι ικανότητες στην επίλυση προβλήματος και στη συλλογική λειτουργία είναι από τις 

πιο σημαντικές που έχει σήμερα ανάγκη μέσα στη σχολική εκπαίδευση ο νέος άνθρωπος. 
Στον διεθνή χώρο οι δυο αυτοί τομείς ιεραρχούνται ψηλά στην παιδαγωγική έρευνα και 
πράξη. Στη χώρα μας απέχουμε ακόμα σημαντικά από αυτόν τον προσανατολισμό, γεγονός 
που αναδεικνύει την ανάγκη της συστηματικής παιδαγωγικής τους διερεύνησης στη 
διδακτική πράξη. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στις τρεις ηλικιακές ομάδες ενός ιδιωτικού 
νηπιαγωγείου – παιδικού σταθμού στη Λάρισα: παιδικός σταθμός (3-4 χρονών), προνήπια 
και νήπια. Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι τα παιδιά σ’ αυτές τις ηλικίες είναι σε θέση μέσα 
από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογικής 
λειτουργίας, αναλυτικής επεξεργασίας και επίλυσης ενός προβλήματος. Για τη διερεύνηση 
αυτής της υπόθεσης είχε προηγηθεί μια περίοδος δύο χρόνων δοκιμαστικής εφαρμογής του 
προγράμματος. Το δείγμα ήταν 60 παιδιά, τα οποία αξιολογήθηκαν στην αρχή και στο τέλος 
του προγράμματος στην ικανότητα ατομικής και συλλογικής λειτουργίας για την επίλυση 
προβλημάτων, στις μεθόδους επεξεργασίας (ολιστικές – αναλυτικές μέθοδοι) και στην 
ικανότητα επίλυσης του προβλήματος. Διαμορφώθηκαν 5 δείκτες οι οποίοι αξιολογήθηκαν 
με τρίβαθμη κλίμακα Likert. Το πρόγραμμα κάλυψε 24 διδακτικές συνεδρίες από τον 
Δεκέμβριο μέχρι το τέλος του Μαρτίου του σχολικού έτους 2018-2019. 

Τα ευρήματα ενισχύουν την ερευνητική υπόθεση. Διαπιστώνεται μια σταθερή βελτίωση 
των δεικτών ιδιαίτερα στους πιο κρίσιμους, γι’ αυτή την ηλικία, τομείς της συλλογικής 
λειτουργίας και των μεθόδων επεξεργασίας του προβλήματος. Η βελτίωση κυμαίνεται από 
1,8 -2,3 στην αρχική αξιολόγηση σε 2,2 - 2,6 στην τελική, γεγονός που υποδεικνύει 
σημαντική βελτίωση των εξασκούμενων δεξιοτήτων. 

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την παιδαγωγική άποψη ότι είναι εφικτό και 
αποτελεσματικό, η εκπαίδευση στη συλλογική λειτουργία για την επίλυση προβλημάτων να 
αποτελεί έναν, και μάλιστα σημαντικό, τομέα του προγράμματος της προσχολικής 
εκπαίδευσης. 
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Υπόλοιπες συγγραφείς: Σοφία Μαγαλιού, Σπυριδούλα Μαγαλιού, Ελένη Μαρσιώτη, Έφη 
Τσιατήρα, Μαριέτα Τσιατήρα, Τζωρτζίνα Τσιατήρα, Σοφία Τσίνα 

 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΒΟΥΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΚΑΚΙ ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ….» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ 
 

Περάκη Μακρή Μαρία ( Μάνια ), M.Ed.,Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός ,Προϊσταμένη 
Νηπιαγωγείου , Ερευνήτρια 

 
Στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ,έχοντας χρονικούς περιορισμούς 

και αντίξοες συνθήκες , καταφέραμε να δημιουργήσουμε την πρώτη κινηματογραφική 
μαθητική ταινία μικρού μήκους, στο 3ο Νηπιαγωγείο Βουτών, (ολοήμερο τμήμα), με τίτλο 
«Φελίτσια ,ένα δρακάκι κάπως διαφορετικό …» . Μια ιστορία για τη ξενοφοβία, την 
διαφορετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό 

Διεύθυνση ταινίας /URL: https://www.youtube.com/watch?v=pYVuWS-2KPI  
Η ταινία πήρε τρία Βραβεία - Διακρίσεις το σχολικό έτος 208-19 σε Μαθητικούς 

Διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα : α) 3ο Βραβείο Μυθοπλασίας στον 9ο Διεθνή Μαθητικό 
Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Σινεμά διάβασες ;» . β) Διάκριση από το Μαθητικό 
Διαγωνισμό καλών πρακτικών «Bravo Schools» , ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση 
κατά των ανισοτήτων και γ) Βραβείο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την «πολύτιμη 
προσφορά μας στην Κοινωνία».. 

Στόχοι: Η ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών- νηπίων μας . 
Η ενίσχυση της φαντασίας και της πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και η 

ενίσχυση της πηγαίας δημιουργικότητας με αισθητικό αποτέλεσμα και διδακτικό 
περιεχόμενο. 

Η ομαδική εργασία των μαθητών νηπίων προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό 
και συλλογικό πνεύμα . 

Η επίτευξη οπτικοακουστικής δημιουργίας η οποία είναι σύνθεση διαφορετικών ρόλων 
και αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. 

Η εξοικείωση με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης και την διασκευή 
σεναρίου. 

Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας μέσα από την υλοποίηση μαθητικού ψηφιακού 
έργου. 

Η ευαισθητοποίηση των νηπίων στα θέματα της ξενοφοβίας, ρατσισμού, 
διαφορετικότητας και σχολικού εκφοβισμού. 

Αποτελέσματα: Η ταινία αποτελεί καινοτόμο σχολική δράση . Μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί ως μέσο διάχυσης των τεχνών στα σχολεία και να χρησιμοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό υλικό για προβολή και αξιοποίηση του ,σε θέματα πρόληψης ανισοτήτων , 
ξενοφοβίας ,σχολικού εκφοβισμού ,σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μπορεί να 
προβληθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό σε φοιτήτριες- τες Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Δασκάλων και Νηπιαγωγών . 

 

 

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ 
 

Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Διευθύντρια 4ου Ολοήμερου Δ. Σ. Δάφνης 
Βαρρά Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ 

Μαρκουίζου Μαρούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 
 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τις αξίες του 

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της 
ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας που συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
ενεργού και συμμετοχικού πολίτη. 

Ειδικότερα η παρουσίασή μας στοχεύει να καταδείξει:  
•        τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών στο Δημοτικό 

σχολείο βοηθούν στη διαμόρφωση των αξιών 
•        την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών απέναντι στο διαφορετικό 
•        τη συμβολή των διαφόρων Προγραμμάτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής και 

Πολιτιστικών), που εκπονούνται στα σχολεία για την ανάδειξη των παραπάνω αξιών  
•        τη συνεισφορά του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – 

Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης» στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών που θα 
συνεισφέρουν εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπό τους  

•        τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, γονέων) στην εκπαίδευση 
των παιδιών με στόχο την ανάδειξη των αυριανών ενεργών πολιτών. 

 

CRISS- ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Πιταροκοίλη Στέλλα, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, MSc Επιχειρηματική Πληροφορική 
 
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου «CRISS» για την 

απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της ψηφιακής ικανότητας (Digital Competence) των 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα αποτελέσματα 
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της πιλοτικής του εφαρμογής στην Ελλάδα. Η σημασία της ψηφιακής ικανότητας είναι 
πλέον θεμελιώδης, καθώς είναι μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες τις οποίες όλοι 
χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και 
την απασχόληση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 2006/962/ΕΚ. Στο 
πρόγραμμα με τίτλο «Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital 
learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and 
secondary schools» και ακρωνύμιο: «CRISS», το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon2020, συμμετείχε η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κρήτης, ως εθνικός εταίρος, μαζί με 14 διεθνείς εταίρους (Ερευνητικά Κέντρα, 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιους Φορείς) από 9 Ευρωπαϊκές χώρες με εμπειρία στο 
πεδίο των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών ικανοτήτων, την εκπαιδευτική καινοτομία και 
μάθηση. Η καινοτομία του «CRISS» έγκειται στο ότι, μέσα από διαθεματικά/ διεπιστημονικά 
εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία συνδυάζουν ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και 
συμπεριφορές, ενσωματωμένα στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών κάθε χώρας, οι μαθητές 
αποκτούν πιστοποίηση της ψηφιακής τους ικανότητας μέσα από τα μαθήματα του 
σχολείου, χωρίς επιπλέον διδακτικές ώρες, ξεχωριστή εξέταση και κόστος για τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. Τη σχολική χρονιά 2018- 2019 υλοποιήθηκε η πιλοτική 
εφαρμογή μεγάλης κλίμακας του έργου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περισσότερα από 400 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου συμμετείχαν 40.000 
μαθητές και 2.300 εκπαιδευτικοί. Στην Ελλάδα η πιλοτική φάση του έργου αφορούσε 
μαθητές της Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου, Α’ ΓΕΛ και Α’ ΕΠΑΛ και έδειξε ότι η 
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές των 
σχολείων βοηθάει στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, καθιστά τη διδασκαλία 
περισσότερο αποτελεσματική, μαθητοκεντρική, διαθεματική και προάγει την κουλτούρα 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. 

 

 
ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
 

Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΣΕΥ, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

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

Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
 
Κατά την πορεία προς την ενηλικίωσή τους, τα παιδιά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα 

με αιφνίδια, τραυματικά γεγονότα που από την μια μπορεί να επιφέρουν αρνητικές 
ψυχολογικές συνέπειες, αλλά από την άλλη μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία για 
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περαιτέρω ανάπτυξη. Για την περιγραφή των αρνητικών επιπτώσεων του τραύματος στην 
ψυχική υγεία ενός ατόμου (π.χ. συμπτώματα απόγνωσης, απόσυρσης και αδυναμίας 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ζωής) χρησιμοποιείται ο όρος «Διαταραχή 
μετατραυματικού στρες» (Posttraumatic Stress Disorder) ενώ για τις θετικές επιδράσεις του 
(δηλ. τη θετική αλλαγή στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τους 
άλλους και τη ζωή του) χρησιμοποιείται ο όρος «Μετατραυματική ανάπτυξη» 
(Posttraumatic Growth). 

Σύγχρονα εργαλεία για την επίτευξη της μετατραυματικής ανάπτυξης στα παιδιά, 
θεωρούνται τα Σοβαρά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Serious Games). Τα παιχνίδια αυτά, δεν 
έχουν σκοπό να προσφέρουν διασκέδαση αλλά να μεταφέρουν τα παιδιά σε ένα ελκυστικό 
τρισδιάστατο κόσμο όπου η μάθηση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επιτυγχάνεται στα 
πλαίσια της εικονικής πραγματικότητας. Με ψηφιακά διδακτικά υλικά, οι έννοιες γίνονται 
συγκεκριμένες, διασκεδαστικές και αναπτυξιακά κατάλληλες, λειτουργώντας ενθαρρυντικά 
στη διαχείριση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων της νέας «ψηφιακής 
γενιάς». 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση καινοτόμων εργαλείων μάθησης 
που συμβάλλουν στη μετατραυματική ανάπτυξη ατόμων παιδικής ηλικίας. Στρέφοντας την 
προσοχή των γονέων, των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας σε μια γενιά που τα ψηφιακά μέσα αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 
ταυτότητάς της, θα υπογραμμιστεί ο τρόπος που η τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να 
ψηφιοποιήσουν τους παραδοσιακούς τρόπους παρέμβασης, με τη χρήση σοβαρών 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμβάλλοντας στην προσωπική, κοινωνική και πνευματική της 
ανάπτυξη. 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ  
 

Τζεβελέκου Μαργιάννα, Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, Ειδική Παιδαγωγός, 
Επιστημονική Υπεύθυνη του ολιστικού χώρου εκμάθησης ξένης γλώσσας για μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Langability 
 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι σχολικές τάξεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο 

μωσαϊκό το οποίο μεταμορφώνεται δυναμικά και απαιτεί την απομάκρυνση 
μονοδιάστατων παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών. Η θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Howard Gardner, η οποία βρίσκει πλέον αποδοχή από όλη τη διεθνή 
εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, αναφέρει ότι το άτομο δε γεννιέται με μια μόνο 
νοημοσύνη, την οποία δε μπορεί να τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Αντιθέτως, καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη ή μη των τομέων διαδραματίζει το 
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περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού , ως προς τη κατανόηση του 
γνωστικού αντικειμένου, προσανατολιζόταν στο μέσο όρο των μαθητών της τάξης του. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα, πολλές φορές τη σχολική αποτυχία από μια μεγάλη μερίδα μαθητών ή 
την αναποτελεσματικότητα στο να κατανοήσουν προβλήματα γνώσης και πληροφορίας. Για 
αυτούς τους λόγους, η εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης, που θα 
στηρίζεται στο μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα του μαθητή, 
κρίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ανάμεσα στα υποστηρικτικά εργαλεία του 
εκπαιδευτικού έργου εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν σήμερα οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες υποστηρίζουν τις καινοτομίες που απαιτεί 
μια διαφοροποιημένη διδασκαλία και το βασικό της υπόβαθρο. Οι ΤΠΕ, ως εργαλείο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά προς το έντυπο υλικό, διευκολύνουν τον 
εκπαιδευτικό να αναπτύξει ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα ή ακόμα και να το προσαρμόσει στις 
ανάγκες των μαθητών μιας τάξης μεικτών ικανοτήτων.  Σκοπός της παρουσίασης αυτής 
είναι να αναδειχτεί η συσχέτιση των πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων της μάθησης (ΤΠΕ) 
με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner με στόχο τη βελτίωση της 
μαθησιακής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πως αυτή η διαφοροποιημένη 
διδακτική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού 
λόγου στην ξενόγλωσση τάξη. 

 

 
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ STEAM ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Τζίρου Ηλιάννα, Εκπαιδευτικός 
Καραπάνου Ελένη, Νοσηλεύτρια 

 
Η διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου αφορά τη χρήση της νέας 

μεθοδολογίας STEAM στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο επίπεδο της Προσχολικής 
Αγωγής. Με τη μεθοδολογία STEAM η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με 
τη χρήση των εξής πυλώνων: Φυσικές Επιστήμες (S), Τεχνολογία (Τ), Επιστήμες των 
Μηχανικών (Ε), Τέχνες (Α) και τα Μαθηματικά (Μ). 

Ο σκοπός της ήταν να υπογραμμιστεί η θετική επίδραση της μεθοδολογίας STEAM στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών που χρειάζεται η αυριανή κοινωνία 
και να διευρυνθεί η χρήση της και στην προσχολική βαθμίδα.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για να 
ερευνηθεί η γνώση των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στη συνέχεια, 
εκπονήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα που 
υλοποιήθηκε σε τμήμα νηπιαγωγείου. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης συλλέχθηκαν 
ερευνητικά δεδομένα (διάλογοι, έργα και κατασκευές των νηπίων, φωτογραφίες) για την 
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αξιολόγηση του προγράμματος. 
Από το ερωτηματολόγιο μετά την ανάλυση των δεδομένων σημειώνεται η θετική στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην προσέγγιση STEAM και η προθυμία επιμόρφωσης σε 
αυτό τον τομέα. Ωστόσο, η πλειονότητα (64,2%) αγνοούσε ή γνώριζε λίγα στοιχεία για 
αυτήν. Όσον αφορά την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ο απολογισμός 
υπήρξε ικανοποιητικός καθώς τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο πρόγραμμα και 
σημειώθηκε μαθησιακή πρόοδο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και σε 
ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. 

Συνολικά, τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν  μια ακόμη αναγνώριση των 
θετικών αποτελεσμάτων τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και 
τονίζουν την ανάγκη να οργανωθούν επιμορφωτικές δράσεις ώστε να διευρυνθεί η 
εφαρμογή της στις σχολικές τάξεις. 

 

 
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ: ΕΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τσιατήρα Μαριέτα, παιδαγωγός-δασκάλα γιόγκα 
Καθάριου Αρχοντία, νηπιαγωγός-ειδική παιδαγωγός 

Μπάρμπας Γιώργος, επίκουρος καθηγητής ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ 
 
Η αυτόνομη κοινωνική συγκρότηση και η ικανότητα επικοινωνίας και συλλογικής 

λειτουργίας αναδεικνύονται ως σημαντικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης στη σύγχρονη 
εποχή. Αυτές επιδιώκει να υποστηρίξει ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα στην προσχολική 
εκπαίδευση, το οποίο υλοποιείται σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό στη Λάρισα, 
και το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, στην 
ελευθερία της έκφρασης, στην ικανότητα συλλογικής λειτουργίας και επίλυσης 
προβλημάτων. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αναδείχθηκε το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, 
σε ποιο βαθμό, δηλαδή, μπορεί να ενισχυθούν οι παραπάνω στόχοι μέσα από ένα 
κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα γιόγκα για την ανάπτυξη της επίγνωσης του εαυτού, 
την αρμονική συνεργασία σώματος και νου, την ελεύθερη έκφραση των επιθυμιών, την 
ευχαρίστηση, τη βελτίωση των ικανοτήτων προσοχής και συντονισμού, την ανάπτυξη 
θετικών κινήτρων για επίδοση και συνεργασία. Δείγμα της έρευνας ήταν 9 παιδιά (νήπια – 
προνήπια) στα οποία υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα 24 συνεδριών (Οκτώβριος – Μάιος 
2018-2019). Διαμορφώθηκαν 11 δείκτες για την αξιολόγηση των παραπάνω στόχων. Τα 
παιδιά αξιολογήθηκαν σε κάθε δείκτη με βάση τρίβαθμη κλίμακα Likert στην αρχή, στην 
πορεία και στο τέλος του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε μετά από μια πρώτη δοκιμαστική περίοδο, στη διάρκεια της 
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οποίας τα παιδιά έδειξαν υψηλό βαθμό ευχαρίστησης, θετικού κινήτρου επίτευξης, 
προσήλωσης στις ασκήσεις-δραστηριότητες, προσοχής στις οδηγίες, συντονισμού σώματος 
και επιθυμίας, πράγμα το οποίο αποτυπώθηκε και στην αρχική αξιολόγηση (μέσοι όροι 
δεικτών 2,0-2,6). Στην πορεία του προγράμματος και στην τελική αξιολόγηση ο βαθμός 
δυσκολίας, συνθετότητας και απαιτήσεων των ασκήσεων-δραστηριοτήτων αύξανε 
σταδιακά. Στα ευρήματα διαπιστώνεται ένα σχεδόν σταθερό επίπεδο ανταπόκρισης στους 
δείκτες, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τον δείκτη κατά μέσο όρο από 2,3 μέχρι 2,7, 
γεγονός που υποδεικνύει σημαντική βελτίωση των εξασκούμενων δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών. 

Τα ευρήματα ενισχύουν την εκτίμηση ότι ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα 
γιόγκα μπορεί να υποστηρίξει σε σημαντικό βαθμό στην προσχολική εκπαίδευση του 
παιδαγωγικούς στόχους που αναφέρθηκαν εισαγωγικά. 

 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (FLIPPED CLASSROOM) 

 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πολ. Μηχανικών ΠΕΚΕΣ 

Πελοποννήσου, Επιστ. Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
Ο τρόπος διδασκαλίας στο σημερινό σχολείο, με τον καθηγητή να παραδίδει στον 

πίνακα το μάθημα και τους μαθητές να λύνουν ασκήσεις στο σπίτι, δεν έχει μεγάλες 
διαφορές με διδακτικές μεθόδους του παρελθόντος. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα 
απαιτούν παιδαγωγικές στρατηγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν 
ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και την εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών στη διδασκαλία. Έρευνα στη βιβλιογραφία δείχνει ότι η εφαρμογή της 
Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (flipped classroom), όπου οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες 
εμπέδωσης των μαθητών μεταφέρονται στο σχολείο, ενώ η παράδοση του μαθήματος 
γίνεται στο σπίτι, με αξιοποίηση συνήθως βίντεο και άλλου ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού, φαίνεται πολύ υποσχόμενη, ενώ ταυτόχρονα έχει την αποδοχή τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων υποψήφιων 
εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, ότι η 
κατανόηση και οι μαθητικές επιδόσεις των μαθητευόμενων αυξάνονται, ενώ ο 
απαιτούμενος διδακτικός χρόνος μειώνεται.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
και αποτιμώνται τα μαθησιακά αποτελέσματα, δύο ομάδων εκπαιδευτικών, τριών ομάδων 
υποψήφιων εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ και μίας ομάδας εκπαιδευόμενων επιμορφωτών 
Β επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ, στην επιμόρφωση/διδασκαλία των οποίων αξιοποιήθηκε το 
μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας. Εξετάζονται συγκριτικά η δημιουργία, 
διαχείριση και αξιοποίηση  εμπλουτισμένων βίντεο μέσω ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδες, 
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μέσω της πλατφόρμας  TED-Ed και μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης Moodle. 
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πλατφόρμα TED-Ed που δίνει τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, τροποποίησης ή δημιουργίας μαθημάτων, με εισαγωγή  ερωτήσεων 
εμπέδωσης, πληροφοριών εμβάθυνσης, καθώς και ερωτήσεων που αποσκοπούν στη 
δημιουργία συζητήσεων μεταξύ τόσο των εκπαιδευόμενων, όσο και της ευρύτερης 
κοινότητας χρηστών της πλατφόρμας. 

Επίσης, παρουσιάζεται μέρος των μαθησιακών αντικειμένων που οι εκπαιδευόμενοι 
δημιούργησαν ως παραδοτέα, με μαθησιακό περιεχόμενο επιλογής τους, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί σε εκπαίδευση μαθητών που διδάσκονται με Αντεστραμμένη Διδασκαλία.  
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3.8.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Καπιτάνος Μανώλης, MSc, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διάδοση της χρήσης των κινητών 

τηλεφώνων είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση σε όλη την ελληνική επικράτεια μεγάλου 
αριθμού κεραιών κινητής τηλεφωνίας, πολλές φορές κοντά σε σχολικές μονάδες. Τα 
ερωτήματα που προκύπτουν είναι σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η εγκατάσταση και η 
λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, πρωτίστως για την ανθρώπινη υγεία, 
ιδιαίτερα των παιδιών αλλά και για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των γνώσεων και των 
απόψεων των εργαζομένων σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της 
κινητής τηλεφωνίας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η έρευνα ήταν επιτόπια και 
ως μελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε το νησί της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 
Φεβρουαρίου – Μαΐου 2019 με ερωτηματολόγιο, περιλαμβάνοντας ερωτήσεις κλειστού και 
ανοικτού τύπου σε 32 άτομα, τα οποία εργάζονταν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  στο 
νησί της Ρόδου. 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γίνεται αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι σε 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να μη γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιβλαβείς 
για την υγεία τους επιπτώσεις από την έκθεσή τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Ακόμη, οι περισσότεροι αγνοούν τις επιπτώσεις που έχει η εγκατάσταση και η συντήρηση 
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο περιβάλλον και αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή 
επιμόρφωσή τους πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη δουλειά τους. Τέλος, 
θεωρούν ότι η ενημέρωση, η παιδεία, η λογική χρήση του κινητού τηλεφώνου κυρίως από 
τα παιδιά, είναι  σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να προβληματίσουν όλο τον κόσμο και 
κυρίως τους υπεύθυνους των εταιρειών, οι οποίοι χρειάζεται να αναλάβουν δράση για τη 
σωστή πληροφόρηση των πολιτών. 
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Συνεπώς, η παρούσα έρευνα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει τη 
σπουδαιότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την αειφορία, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή 
της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, τόσο στον εμπλουτισμό των γνώσεων, όσο και για 
την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε αειφορικά ζητήματα. 

 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Λίβα Άννα, Εκπαιδευτικός 
Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός 

 
Η παρούσα εισήγηση, έχει στόχο να παρουσιάσει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το 2ο  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Το Σχέδιο αυτό, περιγράφει τις ενέργειες 
διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά από σεισμό). Την ευθύνη έχει ο Διευθυντής του Σχολείου. Ο ορισμός των 
αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό γίνεται ανάλογα με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης του σχολείου και τις ανάγκες του, τον αριθμό των μαθητών, του 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Το άρθρο έχει στόχο να περιγράψει τον ρόλο 
του Διευθυντή και  τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των ομάδων έκτακτης ανάγκης. 
Παράλληλα στο πλαίσιο του Σχολικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών θα παρουσιαστεί η 
εμπλοκή των μαθητών που θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Η Ομάδα Σύνταξης του 
Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι υπεύθυνη για την επισήμανση των τυχόν 
επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου του σχολείου 
και τη σύνταξη προτάσεων για άρση τους. Στην αρχή  του σχολικού έτους θα 
πραγματοποιήθηκε παιδαγωγική συνεδρίαση, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου, από τον Διευθυντή, για το σχέδιο μνημονίου ενεργειών για τη διαχείριση του 
σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα. Δημιουργήθηκαν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης. Για 
την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών  του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις- παρουσιάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ. Για να επιτευχθεί 
ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης 
εκτάκτων αναγκών, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων σε θέμα 
σχετικό με τον σεισμικό κίνδυνο. Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να 
αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, 
εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Τέλος, 
θα τονιστεί πως η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των καθηγητών και μαθητών 
θεωρείται ότι είναι πρωταρχικής σημασίας για την βελτίωση της ετοιμότητας και της 
άμεσης απόκρισης σε ένα  σεισμικό γεγονός. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Διδάσκων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ)  

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

 
Σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες η εκπαίδευση για την αειφορία αναδείχθηκε σε 

έναν πολύ σημαντικό τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει δυνητικά στη 
δόμηση των προϋποθέσεων για βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο της παρούσας όσο και 
των μελλοντικών γενεών. Εντούτοις, παρότι η εκπαίδευση για την αειφορία επεκτείνεται, οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις αυξάνονται και η σημασία της αναδεικνύεται ακόμα 
περισσότερο, ενώ οι μέχρι τώρα προσπάθειες για υιοθέτησή της μάλλον δεν επαρκούν. 
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι αρχικά η εστίαση στην ανάπτυξη της προσέγγισης 
της εκπαίδευσης με την αειφορία και του γενικότερου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου 
που τη συνοδεύει. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση που θα αναπτυχθεί εστιάζει στην 
αναγκαιότητα δόμησης μιας κουλτούρας αειφορίας μέσω της εκπαίδευσης, η οποία θα 
υπερβαίνει την παραδοσιακή περιβαλλοντική εκπαίδευση και θα εστιάζει σε βαθύτερα 
ζητήματα αειφορίας, ως τρόπου ζωής που περιλαμβάνει όλους τους σχετιζόμενους τομείς, 
ήτοι το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την οικονομία, την κοινωνική βιωσιμότητα, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και όλες τις έννοιες και τους παράγοντες που αναπόδραστα σχετίζονται 
με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η εκπαίδευση για την 
αειφορία περιλαμβάνει ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό πρότυπο που καταπιάνεται με 
ζητήματα των σχέσεων και της κουλτούρας. Αυτό το πρότυπο σχετίζεται με το 
αναδεικνυόμενο πλαίσιο μιας μεταμοντέρνας οικολογικής κοσμοαντίληψης, που μπορεί να 
είναι ακόμα αρκετά αμφισβητήσιμη, όμως αναδεικνύει τα όρια της νεωτερικότητας όπως 
τη γνωρίζουμε σήμερα και τα ενδεδειγμένα βήματα προς τη διασφάλιση ενός αειφόρου 
μέλλοντος. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ «ΓΑΛΑΖΙΟ» ΠΛΑΝΗΤΗ 

 
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Τζαμπερής Νεζάμ, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής που σχετίζονται με τους 

υδάτινους πόρους θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική ισορροπία του «γαλάζιου» πλανήτη και η 
επίλυσή τους αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο. Η ανάγκη για εξεύρεση λύσεων στην πορεία 
προς την αειφορία οδηγεί στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία 
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αξιοποιώντας μεθόδους της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί να καταφέρει 
να αναδείξει τις παγκόσμιες διαστάσεις του φαινομένου και με έγκυρες πληροφορίες, 
γνώσεις και την  προώθηση βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων να συμβάλλει στην 
περιβαλλοντική ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ορθή διαχείριση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης 
έρευνας, είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των μαθητών/τριών γυμνασίων της Ρόδου σε 
ζητήματα υδάτων. Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, στόχος είναι η διαμόρφωση 
κατάλληλου προς εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα που αφορούν την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης, τα πρόβλημα της λειψυδρίας και την αειφόρο διαχείριση του 
νερού. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική ποσοτική μέθοδος, με 
ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο απαρτιζόμενο από 19 κύριες ερωτήσεις, το οποίο 
διανεμήθηκε προς συμπλήρωση τον Μάρτιο του 2019. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
προκύπτει ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες δεν έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχουν κάποια γενική άποψη των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και ελάχιστα γνωρίζουν για τα ζητήματα των υδάτων. Η γενική εικόνα, από 
την αποχή και τις λανθασμένες απαντήσεις, παρουσιάζει τους συμμετέχοντες να έχουν 
ελλιπή γνώση για τα θέματα ρύπανσης, λειψυδρίας και διαχείρισης του νερού. Τα 
ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης και υλοποίησης 
κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τα θέματα που αφορούν το νερό, με την 
αξιοποίηση σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και νέων μορφών επικοινωνίας στην 
εκπαίδευση, ώστε να αντλήσουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες πληροφορίες και να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις, για να είναι σε θέση ως ενημερωμένοι πολίτες να συμβάλλουν 
υπεύθυνα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των  προβλημάτων.  

 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Παπαβασιλείου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
Η διδασκαλία της ενέργειας ως έννοιας και η σύνδεσή της ως εφαρμοσμένης πρακτικής 

στην καθημερινότητα θα πρέπει να έχει σημαντική θέση στα αναλυτικά προγράμματα της 
εκπαίδευσης, καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στα σύγχρονα κοινωνικά και 
επιστημονικά ζητήματα. Η Εκπαίδευση, τυπική, μη τυπική και άτυπη, αποτελεί πυλώνα 
διαμόρφωσης ευρύτερου γραμματισμού, με τον ενεργειακό γραμματισμό να αποτελεί ένα 
σημαντικό του τμήμα.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των γνώσεων και των αντιλήψεων 
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των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τον ενεργειακό 
τους γραμματισμό σε ζητήματα γνώσεων, πληροφόρησης, εξοικονόμησης και ορθολογικής 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινότητά 
τους. Η έρευνα υλοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της Φυσικής για την 
«ενέργεια». Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε 33 μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης 
δημοτικού σχολείου αστικής περιοχής. Περιελάμβανε 43 ερωτήσεις/δηλώσεις. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 25.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υφίστανται αποκλίσεις σε επίπεδο 
γνώσεων και πληροφόρησης αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)και τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας, επίσης, αυξημένη ενεργειακή ευαισθησία σχετικά με την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε ορισμένους τομείς, όπως η θέρμανση, η ψύξη χώρων οικίας και 
το σβήσιμο των φώτων, ενώ αντίθετα, σε άλλους τομείς προκύπτει ότι χρειάζεται επιπλέον 
πληροφόρηση, ενδυνάμωση κι ενίσχυση των αντιλήψεων των παιδιών για τη διαμόρφωση 
υπεύθυνης ενεργειακής συμπεριφοράς στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ως μέσων 
ενημέρωσης, επικοινωνίας και διασκέδασης, όπως και στον έλεγχο ενεργειακής σήμανσης 
των συσκευών γενικότερα κατά την αγορά τους.  

Ως εκ τούτου, συνιστάται επανορθωτική/ανατροφοδοτική διδασκαλία με στόχο την 
εκπαίδευση, την  πληροφόρηση, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των καθημερινών 
τους πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεπώς, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η 
συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας ως προς την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης με 
την αξιοποίηση και των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την 
καλλιέργεια απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων υπέρ της υπεύθυνης και συνετής 
ενεργειακής συμπεριφοράς. 
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3.9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ  
 

Δημητριάδου Μαρίνα, MSc Θεολόγος (ΠΕ01),MSc Κλινική ψυχολόγος 
 
Σκοπός της εισήγησης είναι καταρχάς να αναδείξει τη συμβολή του Βιβλοδράματος στην 

θεραπευτική αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς 
σε παιδιά και εφήβους με κοινωνικά αποκλίνουσα συμπεριφορά. Δευτερευόντως να 
προτείνει τρόπους αξιοποίησης του μοντέλου Βιβλοδράματος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 
πλαίσια κλινικής έρευνας, τόσο στο πεδίο της ψυχοθεραπείας όσο και στο χώρο της 
εκπαίδευσης και κυρίως της ειδικής αγωγής. 

Η πρόταση αφορμάται από τη γενικότερη διαπίστωση ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει 
θεραπευτικό μέσο, «ως σημείο συνάντησης μεταξύ του έσω και του έξω κόσμου».  

Το Βιβλόδραμα ως δραματοποίηση Βιβλικών διηγήσεων έως τώρα κινούνταν κυρίως στα 
πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας της ψυχής με κύριο στόχο την ενδυνάμωση της πίστης.  

Στην παρούσα έρευνα η τεχνική του Βιβλοδράματος δεν έχει σαν πρώτιστο στόχο την 
εμβάθυνση ή/και  ανανέωση της πίστης των συμμετεχόντων σ’ αυτό, αλλά έχοντας ως 
πλαίσιο αναφοράς τη θρησκευτικότητα και με οδηγό τις Βιβλικές διηγήσεις επιχειρείται μια 
προσέγγιση στο χώρο της ψυχοθεραπείας των κοινωνικά αποκλινόντων παιδιών/εφήβων, 
μια θεραπευτική προσέγγιση διαφορετική απο τις συνηθισμένες και κλασικές θεραπείες. 
Υπό την έννοια αυτή επιχειρείται μια διαφορετική και πρωτότυπη προσέγγιση του 
Βιβλοδράματος. 

Στην κλινική μας έρευνα, το Βιβλοδραματικό μοντέλο που σχεδιάζουμε  
υιοθετεί στοιχεία απο το Βιβλοδραματικό μοντέλο των J. Lap - M. Streur το οποίο έχει ως 

πλαίσιο αναφοράς το ψυχόδραμα του Moreno. Μέσα απο τα ιδιαίτερα (ψυχοδραματικά) 
σχήματα που χρησιμοποιεί ο καθοδηγητής στο βιβλοδραματικό μοντέλο έρευνάς μας, τις 
προσωπικές εμπειρίες των παικτών-πρωταγωνιστών, τη δύναμη των συμβόλων που 
εμπεριέχουν οι Βιβλικές διηγήσεις και την κάθαρση που τελικά επιτελείται, εξετάζουμε εάν 
και σε ποιο βαθμό μπορεί να βελτιωθεί η αποκλίνουσα συμπεριφορά του κλινικού 
δείγματος που διερευνούμε. 
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Το επιστημονικό ζητούμενο στην έρευνά μας, είναι το Βιβλόδραμα, έτσι όπως αυτό 
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στην παρούσα μελέτη, δρώντας σε ένα χώρο ιδιαίτερα 
πνευματικό, να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ειδικών, μέσα απο ένα 
εντελώς διαφορετικό τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης. 

 

 
Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 
Καμπαναράκης Αλέξανδρος, Γυμνάσιο Τυμπακίου/Διευθυντής, Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ 

 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό να αναφερθεί στα συμπεράσματα της 

ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας (ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) σχετικά με τη 
λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπών Διαγνωστικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης), οι οποίες αποτελούν πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική 
αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων γενικής 
εκπαίδευσης. Επίσης, θα δοθούν βιβλιογραφικά δεδομένα για την ένταξη και συμπερίληψη 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στη γενική εκπαίδευση, θα 
παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου και θα διερευνηθεί η 
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός σχολείου για όλους. Επιπλέον, θα γίνει αποτίμηση της 
ανάγκης για λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε όλες τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης και θα 
παρουσιαστεί η στάση των εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η στάση 
αυτή των εκπαιδευτικών θα εξειδικευτεί περεταίρω σε σχέση με το φύλο, την κατηγορία 
εκπαίδευσης (γενική ή Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και την επιμόρφωση τους σε θέματα ειδικής αγωγής. 
Τέλος, θα γίνουν προτάσεις υπερπήδησης των εμποδίων που εμφανίζονται στην εφαρμογή 
της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 

 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Καρκανίδης Παναγιώτης, Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ 70 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση/ 
Msc παιδαγωγική ψυχολογία & εκπαιδευτική πράξη 

 
Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολεί την Ειδική Αγωγή και την παιδαγωγική 

είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο του γενικού 
σχολείου. Έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον και ερευνητική δράση υπάρχει σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ειδική Αγωγή είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της Παιδαγωγικής επιστήμης, όπως την τοποθετούν οι σύγχρονες αντιλήψεις, για 
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αυτό και πλέον προσανατολιζόμαστε σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών που θα δίνει τη 
δυνατότητα συνεκπαίδευσης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με αυτά της μη τυπικής, ενώ 
έτσι και η δυνατότητα και το δικαίωμα της ίσης κοινωνικής ένταξης όλων των παιδιών 
γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο γενικό σχολείο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 112 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 29 άντρες (Μ.Ο.=25,9%) και 83 γυναίκες (Μ.Ο.=74,1%) (Τ.Α.=0,44) εκ των 
οποίων οι 91 ήταν εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής (Μ.Ο.=81,3%) και οι 21 Ειδικής Αγωγής 
(Μ.Ο.=18,8%) (Τ.Α.= 0,39). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο κι ή ηλικία δεν 
επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση ενώ η 
επιμόρφωση κι η εμπειρία στην επαφή την επηρεάζουν. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας 
είναι ότι οι στάσεις και οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών, σχετικά με την ενσωμάτωση των 
μαθητών, είναι πρώτιστης σημασίας για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους.  

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Κωνσταντινίδης Παύλος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας MSc Νέων Τεχνολογιών, MSc Ειδική Αγωγή 
 
Στη παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της αξιολόγησης 

επιλεγμένων μαθητών τμήματος ένταξης Δημοτικού Σχολείου της Ρόδου μέσω αυτοσχέδιων 
άτυπων εργαλείων αξιολόγησης, στους τομείς της παραγωγής γραπτού λόγου και 
αναγνωστική κατανόησης, της επεξεργασίας τους και της εφαρμογής παρεμβάσεων για την 
ενίσχυση και βελτίωση των δυσκολιών που παρουσίασαν. Η χρήση άτυπων εργαλείων 
αποτελεί αρωγό για τον εκπαιδευτικό στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους μαθητές 
με στόχο τον εντοπισμό, την επιβεβαίωση και τον προσδιορισμό της ύπαρξης προβλημάτων 
ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση του ατόμου που αξιολογείται και 
τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες και ατομικές 
ανάγκες του κάθε μαθητή. Ειδικότεροι στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν η περιγραφή και η 
θεωρητική τεκμηρίωση της επιλογής των μαθητών που εμφάνιζαν δυσκολίες στους τομείς 
της παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου, της κατασκευής των άτυπων εργαλείων 
αξιολόγησης και η σύνδεσή τους με τους παραπάνω τομείς όπως και ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή των παρεμβάσεων/σχεδίων διδασκαλίας με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε.  

Για την ολοκλήρωση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν παρακολουθήσεις των 
δραστηριοτήτων του τμήματος ένταξης, επί δυο εβδομάδες καθώς και καταγραφή του 
ατομικού προφίλ των μαθητών με τους τομείς όπου εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
(παραγωγή γραπτού λόγου, αναγνωστικής κατανόηση). Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν και 
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εφαρμόστηκαν τα άτυπα αυτοσχέδια εργαλεία ενώ οι τελευταίες δυο εβδομάδες 
αποτέλεσαν και την περίοδο εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων παρέμβασης που 
δημιουργήθηκαν ανάλογα με το ατομικό προφίλ και τα αποτελέσματα των άτυπων 
εργαλείων. 

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων κρίνονται ικανοποιητικά με την επίτευξη των 
στόχων που τέθηκαν και τους μαθητές να καταφέρνουν να παράγουν δικά τους κείμενα 
καθώς και να κατανοούν διάφορα κείμενα που τους δίνονται εφαρμόζοντας στρατηγικές 
που διδάχτηκαν και υιοθέτησαν κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων.  

 

 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΑΥΤΙΣΜΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-ΝΟΗΤΙΚΗΣ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
 

Μαυρίδου Θεοδώρα Ειρήνη, Ψυχολόγος 
 
Το φαινόμενο του αυτισμού απασχολεί τα τελευταία 43 χρόνια τους ερευνητές. Πολλοί 

επιστήμονες ασχολήθηκαν από το 1973 με τον αυτισμό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
ανήκει στη σφαίρα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.  

Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού γίνονται εμφανή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
ατόμου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ελλιπής κοινωνική αλληλεπίδραση, τα προβλήματα στην 
γλωσσική ανάπτυξη, η νοητική υστέρηση, οι συναισθηματικές διαταραχές, η εμμονή για 
διατήρηση της ομοιότητας, οι στερεοτυπικές κινήσεις και η απουσία της φαντασίας, με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύουν την καθημερινότητα του ατόμου.  

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την περίπτωση του Γιάννη, ενός μαθητή 13 ετών, ο 
οποίος διεγνώσθη με αυτισμό. Ο σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί η ιδιότυπη 
συμπεριφορά του μαθητή σε διάφορους τομείς δράσης του, όπως αυτή προκύπτει μέσω 
της μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης και ταυτόχρονα να προταθούν πιθανοί τρόποι 
παρέμβασης για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. 

 

 
Ο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
 
Μηλαθιανάκη Γιασεμή, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the 

Basque Country, UPV/EHU 
 
Η μελέτη του συμπεριφορικού φαινότυπου της Nοητικής Καθυστέρησης είναι ένα 

σύνθετο ζήτημα εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζει ως κλινική οντότητα. 
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Πράγματι, διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς δεν 
είναι συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά παρατηρείται ως κυρίαρχος ή δευτερογενής αιτιακός 
παράγοντας, άλλων διαταραχών ή συνδρόμων, όπως οι Συναισθηματικές Διαταραχές, η 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τo Σύνδρομο Down, κ.ά. Συνεπώς, το κοινό βιολογικό 
υπόβαθρο με τους συγκεκριμένους γενετικούς τόπους ευπάθειας οδηγεί στη ταυτόχρονη 
συνύπαρξη των διαταραχών, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο αφενός τον εντοπισμό και 
τη διάγνωση τους κι αφετέρου την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών ελλειμμάτων των 
ατόμων αυτών. Πολύ συχνά όμως μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα ενός 
επιβαρυντικού οικογενειακού, κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού περιβάλλοντος. Το 
πλήθος μάλιστα των ερευνητικών μελετών προσεγγίζει το φαινόμενο της γλωσσικής και 
γνωστικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής υπό το πρίσμα 
διαφορετικών αιτιάσεων (γενετικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και συμπεριφορικών). 
Αναδεικνύεται επομένως, στην ερευνητική αυτή εργασία η προσπάθεια να γίνει κατανοητή 
η υπόσταση της συγκεκριμένης διαταραχής, των ελλειμμάτων της αλλά και των περιοχών 
που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά δυνατότητες βασιζόμενοι στο αναπτυξιακό και 
μαθησιακό τους προφίλ. Σκοπός της νέας αυτής προσέγγισης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας ενός παιδιού με Νοητική Καθυστέρηση, η κοινωνική, ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική του αυτονομία και ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και η βελτίωση 
των πρακτικών, των μεθόδων και των στρατηγικών διδασκαλίας στη διαδικασία της 
μάθησης. 

 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΔΕΠΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ PROJECT 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ WIKI(ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ) 
 

Μουδατσάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής, υποψήφια διδάκτορας 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί εισαγωγική ανακοίνωση έρευνας που θα διεξαχθεί στα 

πλαίσια διδακτορικού προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο τη μελέτη του ρόλου των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καλλιέργεια συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
μαθητών με ΔΕΠΥ. Αρχική υπόθεση της έρευνας αποτελεί το γεγονός οτι η μαθησιακή 
διαδικασία που υποστηρίζεται από την τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα από τη  διεξαγωγή 
project με  χρήση  Web 2.0 εργαλείων, όπως το εργαλείο των Wikis, μπορεί να 
δημιουργήσει ένα αρκετά διαφορετικό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές με ΔΕΠΥ 
,όσον αφορά στις γνωστικές και συνεργατικές τους ικανότητες.  

H πλήρης εργασία ξεκινά παραθέτοντας μια εκπαιδευτική και κοινωνική προσέγγιση των 
συμπτωμάτων ΔΕΠΥ , συνεχίζοντας με μια παρουσίαση του ρόλου της τεχνολογίας και πιο 
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συγκεκριμένα του εργαλείου των Wikis στην υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. 
Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στα βασικά σημεία της παρέμβασης που θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της έρευνας. Η παρέμβαση αφορά στην διεκπεραίωση ενός 
συνεργατικού project από ολόκληρα σχολικά τμήματα Α και Β Γυμνασίου, σε καθένα από τα 
οποία θα υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με ΔΕΠΥ. Στόχος της όλης διαδικασίας είναι η 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα αφορούν στη βελτίωση ή όχι της συνεργασίας 
και επικοινωνίας που αναπτύσσονται  μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
τους στο εργαλείο Pbworks.  

Το project , που πρόκειται να ανατεθεί στα παιδιά 10 σχολείων του Δήμου Ηρακλείου, 
θα βασιστεί στο μάθημα της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο Πληροφορικής 
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και στα κεφάλαια: Επεξεργασία Κειμένου (Κεφάλαιο 10) και 
Γραφήματα και Παρουσιάσεις (Κεφάλαιο 9) , αντίστοιχα. Όλες οι οδηγίες, το υλικό, τα 
αποτελέσματα που θα παράγουν τα παιδιά και η ανάδραση από τον καθηγητή θα 
δημοσιεύονται στο καλά οργανωμένο διαδικτυακό περιβάλλον του wiki Pbworks 
(gymnasio.pbworks.com) που έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται γι’ αυτό το σκοπό και 
είναι ήδη επισκέψιμο . 

 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

Νοτάκης Αντώνης, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού 
 
Τα Α.Μ.Ε.Α αποτελούν μια μεγάλη ομάδα πληθυσμού στην κοινωνία μας. Ωστόσο, 

πολλά εξ αυτών είναι περιθωριοποιημένα, χωρίς εκπαίδευση, εργασία, και ίσα δικαιώματα 
με τους υπόλοιπους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις συνθήκες 
διαβίωσης των Α.Μ.Ε.Α και να βελτίωσει τις προοπτικές  απασχόλησής τους. Η Ελληνική 
νομοθεσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ισότιμο περιβάλλον για όλους, όμως δεν είναι 
πλήρως εφικτό ακόμη. Πολλές επιχειρήσεις αρνούνται να αποδεχτούν την 
διαφορετικότητα. Με την πάροδο των χρόνων, παρατηρείται βελτίωση στον τομέα της 
εκπαίδευσης για τα ΑμεΑ, της κατάρτισης και της απασχόλησης τους. Η παρούσα ποσοτική 
ερευνητική  εργασία, υπό εξέλιξη,  διερευνά την  αναγνώριση των δικαιωμάτων  των 
Α.Μ.Ε.Α στην αγορά εργασίας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέσα στο σχολείο 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ένας μαθητής, τις  απόψεις των επιχειρήσεων και της αγοράς  για τα Α.Μ.Ε.Α.   
Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, 
στους γονείς των μαθητών και στις επιχειρήσεις του Νομού Λασιθίου. Από τα αρχικά 
αποτελέσματα φαίνεται ότι  η κοινωνική αντιμετώπιση των Α.Μ.Ε.Α έχει υποστεί βελτίωση. 
Η  κατάσταση είναι πιο ευνοϊκή, η αντιμετώπιση τους φιλικότερη και η στάση των ατόμων 
πιο προσιτή. Η  κοινωνία όσο κι αν έχει ωριμάσει για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, 
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έχει ακόμα πολλά θέματα να επιλύσει. Ξεκινώντας από το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό θα 
πρέπει να διαπαιδαγωγεί από την αρχή τα παιδιά ώστε να δέχονται τη διαφορετικότητα και 
να μην αντιμετωπίζουν ρατσιστικά τα Α.Μ.Ε.Α. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
και στον τομέα αυτό. Αποτελούν  άτομα τα οποία μπορούν να εργαστούν και να 
συνεισφέρουν σε μια επιχείρηση το ίδιο καλά με ένα άτομο χωρίς κάποια αναπηρία ή 
ειδική ανάγκη έχοντας βέβαια τοποθετηθεί σε μια θέση στην οποία μπορούν να 
ανταπεξέλθουν και έχουν κάποια σχετική γνώση στο αντικείμενο. Η βελτίωση της κοινωνίας 
στην αντιμετώπιση των Α.Μ.Ε.Α χρήζει περεταίρω βελτίωσης.  

 

 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Ντούλια Αθηνά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 
 
Το παραμύθι αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο για την γνωστική και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Με την ιδιαίτερη φύση και τη μη συμβατική δομή 
του, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του και τους μηχανισμούς που κινητοποιεί, γοητεύει μικρούς 
και μεγάλους. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι όταν αξιοποιείται στη συμπερίληψη παιδιών με και 
χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς συμβάλει στην καλλιέργεια  συναισθηματικής και 
κοινωνικής νοημοσύνη. Προγράμματα δράσης και φορείς που το έχουν αξιοποιήσει, 
καταγράφουν σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη. Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να 
παρουσιάσει αποτελέσματα από την εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης και ενσωμάτωσης 
που αξιοποίησαν το παραμύθι σε παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Παπαδαρατσάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, 
MSc Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Λογοτέχνης  

 
Η γνώση της γλώσσας είναι η βασικότερη ιδιότητα που μας διαφοροποιεί από τα άλλα 

έμβια όντα, γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τη φύση της γλώσσας που μας καθιστά 
ανθρώπους. Η γλώσσα είναι η έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να εξωτερικεύει με λέξεις 
αυτό που σκέφτεται, και αποτελεί, επίσης, μια μορφή κοινωνικής πράξης, που παίζει 
σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της πραγματικότητας και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
αλληλεγγύη ή απόσταση, να εκφράσει δύναμη ή να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο.  
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Παίρνει, έτσι, κοινωνικο-πολιτισμικό χαρακτήρα, αφού οι άνθρωποι ανταλλάζουν 
μηνύματα μεταξύ τους με κοινούς κοινωνικοπολιτικούς άξονες. Η γνώση του φθογγικού 
συστήματος μιας γλώσσας δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση ενός αριθμού φθόγγων, αλλά 
και στις σημασίες ή έννοιες που φέρουν ορισμένες ακολουθίες φθόγγων. Όταν κάποιος 
γνωρίζει μια γλώσσα, γνωρίζει και λέξεις αυτής της γλώσσας, που του επιτρέπουν να τις 
συνδυάζει για να σχηματίζει φράσεις και με τις φράσεις προτάσεις. Έτσι η γλώσσα 
περιλαμβάνει το φθογγικό σύστημα, τη δομή των λέξεων, το συνδυασμό τους σε φράσεις 
και προτάσεις και το πώς οι φθόγγοι σχετίζονται με τις σημασίες τους,  και το λεξικό.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξηγήσει τον ρόλο της ανάπτυξης της φωνολογικής 
και μορφολογικής επίγνωσης της γλώσσας στην κατάκτηση του γραμματισμού,  αφού 
αναλυθεί η σημασία του όρου αυτού και γίνει αντιληπτή η αξία της ανάπτυξής του κατά την 
παιδική ηλικία και θα παρουσιαστεί το προφίλ παιδιού με γλωσσική διαταραχή, ύστερα 
από συμμετοχική παρατήρηση. Η επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης των δύο σημαντικών 
επιπέδων της γλώσσας στο πεδίο των γλωσσικών διαταραχών και οι τρόποι παρέμβασης 
για τον σκοπό αυτό, είναι στόχος κάθε εκπαιδευτικού ,ώστε με τη διδασκαλία της γλώσσας 
να κάνει τους μαθητές του ικανούς να χρησιμοποιούν τον γραπτό και τον προφορικό λόγο 
για την κατανόηση και παραγωγή κειμένων αποτελεσματικά και σε διάφορες περιστάσεις 
επικοινωνίας. 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RTI ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.  
 

Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Τζιβινίκου Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής πορείας μετασχηματισμού 

και αναζήτησης σύγχρονων μοντέλων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στο 
γενικό σχολείο. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού πειράματος όπου ο σκοπός 
είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου βέλτιστης διαχείρισης και 
αντιμετώπισης των εμποδίων μάθησης με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές, χωρίς 
η διάγνωση να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Το 
θεωρητικό μοντέλο που πλαισιώνει την έρευνα είναι αυτό της ανταπόκρισης στην 
παρέμβαση και το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υλοποιήθηκε είναι τα μαθηματικά στο 
γυμνάσιο. Ο στόχος της έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διδακτικής 
παρέμβασης που συμπεριλαμβάνει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές του μοντέλου. Η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί μια σύνθεση ημιπειραματικού σχεδιασμού, 
όπου οι συμμετέχοντες μαθητές επιλέχθηκαν με συγκεκριμένο κριτήριο διαχωρισμού 
έναντι των υπολοίπων, και μελέτης «μεμονωμένης περίπτωσης» πολλαπλών βασικών 
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επιπέδων τύπου. Ως μεμονωμένη περίπτωση επιλέχθηκε ομάδα 13 μαθητών της Α΄ 
γυμνασίου με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά. Η διδακτική προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε βασίστηκε στην άμεση διδασκαλία και τις προσαρμογές με βάση τις αρχές 
του καθολικού σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έδειξαν ότι η βελτίωση της 
μαθηματικής ικανότητας των συμμετεχόντων ήταν στατιστικά σημαντική, γεγονός που 
συμβάλλει καθοριστικά στη θετική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
προτεινόμενου μοντέλου. Η συνεισφορά της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η μελέτη του 
μοντέλου της ανταπόκρισης στην παρέμβαση ως καταλληλότερο πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών είναι σε πλήρη εξέλιξη και ανάπτυξη. Αυτό 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο, καθώς διευρύνει την εφαρμογή του μοντέλου και σε άλλες 
χώρες εκτός των ΗΠΑ, όπου κυρίως έχει αναπτυχθεί. Έτσι, παρά τις μεγάλες διαφορές του 
εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας από αυτό των ΗΠΑ, φαίνεται ότι το μοντέλο μπορεί 
να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες συνθήκες του ελληνικού σχολείου και να αποτελέσει  
έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. 

 

 
Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Παπαπέτρου Σάββας Dr, Κοινωνικός Ψυχολόγος – Ερευνητής -  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 
 
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που συμβαίνουν σχετίζονται τόσο με τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες όσο και με κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες. Οι αρχές της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχουν επηρεάσει τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις που 
επιζητούν την από κοινού εκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, όπως και τη δημιουργία ενός «σχολείου για όλους».  

Η συμπερίληψη πρεσβεύει τη συστηματική σειρά ενεργειών που έχει ως στόχο την 
αποδοχή του συνόλου των μαθητών της κοινότητας και την απόκριση στις ανάγκες όλων 
των μαθητών. Η εφαρμογή της παραπάνω πρακτικής έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
προκλήσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα κι ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
καλούνται να την υλοποιήσουν.  

Δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξαρτάται από 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα 
«άλλα» παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μειονότητες, πρόσφυγες κλπ, 
υποστηρίζεται ότι ο ρόλος των στάσεων είναι ζωτικής σημασίας για το αν θα είναι επιτυχές 
ή όχι εγχείρημα της συμπερίληψης των «άλλων» παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο.  
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Στην συγκριτική διαχρονική αυτή έρευνα συμμετείχαν το έτος 2016, συνολικά 1014 
εκπαιδευτικοί, ηλικίας 27 έως 60 ετών έχοντας προϋπηρεσία από 2 έως 30 χρόνια και 
υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά το 
ερωτηματολόγιο μέσω της υπηρεσίας Google Docs στο διάστημα 5 έως 30 Μάιου 2016.  

Επίσης συμμετείχαν το έτος 2019 ισάριθμοι (1014) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και 
υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά το 
ερωτηματολόγιο μέσω της υπηρεσίας Google Docs στο διάστημα 1 έως 30 Οκτωβρίου 2019.  

 Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία για τη διερεύνηση των στάσεων τους 
δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο 28 προτάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρκετά θετική στάση απέναντι στη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία και εδραιώνεται στο πέρασμα των ετών και με την 
τριβή τους με τα «άλλα» παιδιά. 

 

 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

Σφακιανάκη Καλλιόπη, Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός 
 
Η παρούσα ερευνητική μελέτη εκπονήθηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης, ολοκληρώθηκε 

το Δεκέμβριο του 2018 και αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των ατόμων με 
προβλήματα όρασης της Ένωσης Τυφλών Κρήτης αναφορικά με την επιρροή που έχουν οι 
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους, στην κοινωνικοποίησή τους καθώς και στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση κι εξέλιξη.  

Επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος για τη διεξαγωγή της έρευνας και ως μέσο συλλογής 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω 
της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης (ποσοστά, μέσος όρος, τυπική απόκλιση). Το 
δείγμα αντλήθηκε από τον Σύλλογο Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης. Το είδος 
δειγματοληψίας ήταν η σκόπιμη/βολική δειγματοληψία. Συνολικά, το δείγμα αποτελείτο 
από 40 τυφλά άτομα του Συλλόγου. 

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει τέσσερα μέρη και οι  ερωτήσεις του είναι 
κλειστού τύπου. Στο Α’ Μέρος χρησιμοποιείται η κατηγοριακή κλίμακα ενώ στα υπόλοιπα 
Μέρη, η διατακτική κλίμακα και πιο συγκεκριμένα, η κλίμακα Likert. Το Α’ Μέρος αντλεί 
δημογραφικές πληροφορίες ενώ τα υπόλοιπα τρία μέρη χωρίζονται στα τρία αντίστοιχα 
ερευνητικά ερωτήματα. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα ικανοποιητικό μέρος του δείγματος δε 
δείχνει να επηρεάζεται ούτε θετικά ούτε αρνητικά από τις νέες τεχνολογίες σχετικά με την 
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εκπαιδευτική τους πορεία. Ακόμα, καταδεικνύεται, η πενιχρή ενημέρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος προς τα τυφλά άτομα ως προς τις νέες τεχνολογίες και την 
εκμάθησή τους. Στο ζήτημα της κοινωνικοποίησης, είναι αρκετά τα άτομα του δείγματος 
που θεωρούν ότι τα ψηφιακά μέσα δεν είναι απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή τους. 
Στην επαγγελματική αποκατάσταση, οι αντιλήψεις των τυφλών ατόμων τείνουν να 
συγκλίνουν προς τη θετική επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ωστόσο, αναφέρουν ότι ο χώρος εργασίας τους χρειάζεται ακόμα αρκετές προσθήκες 
υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Στα αποτελέσματα, διαφαίνεται ότι τα τυφλά άτομα στην Περιφέρεια της Κρήτης είναι 
διστακτικά στο να αλλάξουν τις συνήθειες τους και το κράτος, με την έλλειψη κατάλληλης 
ενημέρωσης, εντείνει αυτό το κλίμα άρνησης. 

 

 
CLIL/EMILE : ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Τζεβελέκου Μαργιάννα, Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, Ειδική Παιδαγωγός, 
Επιστημονική Υπεύθυνη του ολιστικού χώρου εκμάθησης ξένης γλώσσας για μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Langability 
 
Ο όρος CLIL ( Content and Learning Integrated Learning ή αλλιώς Ολοκληρωμένη 

Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας) ή EMILE για τα γαλλικά, είναι μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση που αφορά τη διδασκαλία διαφόρων σχολικών θεμάτων ή θεματικών ενοτήτων 
μέσω της  ξένης γλώσσας.  Με αυτό το τρόπο η μαθησιακή διαδικασία δεν επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου αλλά ούτε και αποκλειστικά στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου 
είναι ότι ενθαρρύνει έναν ευέλικτο τρόπο γνώσης και σύνθεσης πληροφοριών όπου κοινό, 
ενεργό ρόλο έχουν το γνωστικό αντικείμενο (πχ περιβάλλον, θέματα επικαιρότητας κτλ.) και 
η ξένη γλώσσα. Τα βασικά σημεία της μεθόδου CLIL επικεντρώνονται στους τέσσερις 
πυλώνες: Επικοινωνία, Πολιτισμός, Περιεχόμενο και Γνώση.   

Τα πλεονεκτήματα αυτής μεθόδου μπορούν να επωφεληθούν οι μαθητές με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες καθώς αυτή η βιωματική μέθοδος προωθεί την ολιστική προσέγγιση 
της διδασκαλίας και της μάθησης, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών, βοηθάει στην 
αυθόρμητη και δημιουργική έκφραση τους παράλληλα ενδυναμώνοντας τις γνωστικές και 
γλωσσικές τους δεξιότητες και τη πολλαπλή νοημοσύνη τους.  

Στη παρουσίαση πρόκειται να αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές της 
βιωματικής μεθόδου CLIL/EMILE μέσα από διαφοροποιημένα υποδείγματα διδακτικών 
σεναρίων στη ξενόγλωσση τάξη. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Ε.Ε.Π. ΠΕ30, Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης Δ.Π.Θ. 
Χατζηφωτίου Σεβαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ. 

Φιλιππίδης Αδάμ, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Msc, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, γνωστή και ως ψηφιακή επανάσταση, είχε ως 

απόρροια την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του σύγχρονου 
ανθρώπου. Σήμερα, το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας ακολουθώντας την 
πορεία της τεχνολογικής προόδου έχει προσανατολίσει το πεδίο δράσης της στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικότερα στη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, τα οποία ως εργαλεία επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πλέον σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Κάτω από το νέο αυτό πρίσμα οι μέθοδοι εκμάθησης οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα, με τεχνικές που εναρμονίζονται στη νέα ψηφιακή εποχή. Η παιχνιδοποίηση 
(gamification) είναι μία νέα τάση η οποία κερδίζει καθημερινά έδαφος προς αυτό το σκοπό. 
Η μέθοδος αυτή αφορά στην μετατροπή της γνώσης που θέλει ο εκπαιδευτικός να διδάξει 
σε παιχνίδι. Στην παρούσα εισήγηση θα εξετάσουμε πως η χρήση του Διαδικτύου με 
εκπαιδευτικό εργαλείο την παιχνιδοποίηση συμβάλλει στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
για την κάλυψη βασικών και άλλων εκπαιδευτικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
διαδικτυακά ή μη συμβάλουν στη διευκόλυνση εκμάθησης και κατανόησης βασικών 
εννοιών και μαθημάτων γενικής αγωγής στην ειδική εκπαίδευση (φιλολογικά, μαθηματικά, 
μουσική, πληροφορική, κ.α.). Αλλά και στην εφαρμογή της παιχνιδοποίησης μέσω ειδικών 
λογισμικών προγραμμάτων, για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τεχνικών 
αυτοεξυπηρέτησης εφήβων μαθητών με αναπηρίες που φοιτούν σε Ειδικά Εργαστήρια 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επίσης θα μελετήσουμε μέσα από ερευνητικά δεδομένα, πως τα διαδικτυακά ή μη 
ηλεκτρονικά παιχνίδια συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργικότητας των 
εφήβων μαθητών με αναπηρίες και τους βοηθάνε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και 
γνωστικές τους δεξιότητες. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών, 
καθώς και καινοτόμες μέθοδοι παιχνιδοποίησης για την επιτυχή επίτευξη των 
εκπαιδευτικών και ενταξιακών στόχων για έφηβους μαθητές με αναπηρίες.  
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ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 

 
Τσικριτσή Αικατερίνη, Δασκάλα ειδικής αγωγής και υποψήφια διδάκτωρ ειδικής αγωγής 
 
Η παρούσα έρευνα ανήκει στις ερευνητικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό δεικτών 

και προβλεπτών της διαταραχής της δυσαριθμησίας, στην ηλικία των 8-9 ετών, μέσα από τη 
διερεύνηση των υποκείμενων ικανοτήτων στη μη συμβολική και στη συμβολική αριθμητική 
επεξεργασία, αλλά και των γνωστικών μηχανισμών που υπονομεύουν την απόκτηση της 
μαθηματικής ικανότητας παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, υπό το 
πρίσμα της σύγκλισης τριών υφιστάμενων θεωριών, ήτοι, της θεωρίας του ελλείμματος 
αναπαράστασης μεγεθών (magnitude representation deficit) ή του ελλείμματος αίσθησης 
αριθμού (number sense deficit) (Butterworth, 2010), της θεωρίας του ελλείμματος 
πρόσβασης (access deficit hypothesis) (Noel, & Rousselle, 2011) και της θεωρίας του 
μοντέλου των γνωστικών ελλειμμάτων (Geary, 2004, 2011). Η θεωρητική λογική της 
έρευνας θεμελιώνεται στο μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας με επιλογή της αναλυτικής 
ή εμπειρικής ερευνητικής μεθόδου. Υπό το φως των ευρημάτων της τρέχουσας μελέτης, οι 
μαθητές με δυσαριθμησία παρουσιάζουν μια αναπαραστατική εξασθένιση αριθμητικών 
μεγεθών, η οποία συνιστά μια διακριτή διαφορά των προτύπων ενεργοποίησης των 
εγγενών αριθμητικών συστημάτων σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 
συνομήλικους, εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στις συμβολικές αριθμητικές 
αναπαραστάσεις, οι οποίες συνιστούν σημαντικές πηγές μαθηματικών μηχανισμών που 
σχετίζονται με την κακή αριθμητική απόδοση και διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τα 
δομήματα των γνωστικών λειτουργιών, εργαζόμενη μνήμη και επιτελικές λειτουργίες. Τα 
ευρήματα παλινδρόμησης της μελέτης, της ισχύς σε ένα μοντέλο πρόβλεψης της 
δυσαριθμησίας, της ικανότητας της μη συμβολικής αριθμητικής διάκρισης, της ικανότητας 
συμβολικών αριθμητικών αναπαραστάσεων και των γνωστικών λειτουργιών, παρέχουν 
σημαντική υποστήριξη στη δυνατότητα πρόβλεψη αυτής, μέσα από ένα τελικό μοντέλο 
πρόβλεψης πέντε μεταβλητών. 

 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΑΦ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
Φοδελιανάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the 

Basque Country, UPV/EHU 
 
Οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα πεδίο μείζονος 

επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη ιδίως του Αυτισμού, αφού 
προκάλεσε διάφορες συζητήσεις για τον επιπολασμό και τους αιτιακούς παράγοντες, με 
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θεωρίες που άφησαν ιστορία για την υπερβολή και την ανεδαφική επιστημολογική τους 
υπόσταση, επανήλθε στις πραγματικές διαστάσεις της αναζητώντας στο πλαίσιο ενός 
κοινωνικού μοντέλου, λύσεις και όχι ανυπόστατες αιτίες. Παρόλα αυτά, θεωρίες, όπως 
αυτές του Bettleheim (1967)  για τις «μητέρες ψυγείο», απομάκρυναν το επιστημονικό 
ενδιαφέρον από το κοινωνιολογικό μοντέλο, αποπροσανατόλισαν την επιστημονική 
κοινότητα, στρέφοντας τη σε μία ανώφελη συζήτηση που δεν είχε να συνεισφέρει σε 
τίποτα, στερώντας από την επιστήμη το ηθικό έρεισμα των κοινωνικών δυνάμεων που τόσο 
είχε ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία προσπελάζει το θεωρητικό πλαίσιο 
και τις διαστάσεις της αυτιστικής διαταραχής (ΔΑΦ) μέσα από την προσπάθεια προσέγγισης 
των διαφορετικών ορισμών στην ιστορική επιστημολογική εξέλιξη της. Επίσης, επιχειρείται 
η ανάδειξη των επιμέρους χαρακτηριστικών της ΔΑΦ καθώς και των πιθανών αιτιακών 
παραγόντων. Κατάληξη και στόχος αυτής της ανάλυσης, επιστημολογικού περιεχομένου και 
ενδιαφέροντος, είναι η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου για την καλύτερη αντίληψη 
και εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα με ΔΑΦ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, στο πλαίσιο 
μίας «μελέτης περίπτωσης», το προφίλ ενός μαθητή με ΔΑΦ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου, 
επιχειρώντας μία ενδελεχή ανασκόπηση του ιατρικού, οικογενειακού, κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού του ιστορικού. Σημαντικό ρόλο στην παρούσα προσπάθεια διαδραματίζει η 
παρατήρηση του μαθητή, τόσο ως προς τη γενικότερη λειτουργία του, όσο και ως προς την 
αλληλεπίδραση του με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια, χορηγείται στο μαθητή ένα 
άτυπο εργαλείο αξιολόγησης, αναδεικνύονται οι ελλείψεις του (κυρίως ως προς το 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα) κι εν συνεχεία λαμβάνονται εκπαιδευτικές αποφάσεις με 
οριοθέτηση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.  

 

 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
(ΕΓΔ): Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΛΩΣΣΙΚΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΑ) 
 

Φοδελιανάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med, Υποψ. Διδάκτορας University of the 
Basque Country, UPV/EHU 

 
Στην παρούσα εισήγησή μας επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις Νευροαναπτυξιακές 

Διαταραχές (ΝΑΔ) υπό το πρίσμα της κοινής γενετικής προδιάθεσης τους και του 
πολυδιάστατου ρόλου των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών τους. Αναδεικνύεται η θέση-
ευθύνης συγκεκριμένων γονιδίων για τις γλωσσικές δυσκολίες αλλά και ένα ευρύτερο 
σύνολο γονιδίων που λειτουργεί καθοριστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένων 
φαινοτύπων. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι μια ομάδα γονιδίων αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για πολλές ΝΑΔ, δημιουργώντας έτσι μια μονοεδρική βάση μιας πολυδιάστατης 
έκφανσης συμπτωμάτων, ενός κλινικού συνεχούς, ενώ παράλληλα τονίζεται ο ρόλος της 
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διαφοροδιάγνωσης για την διάκριση αυτού του κλινικού συνεχούς από άλλες διαφορετικές 
διαγνωστικές κατηγορίες. Τέλος, διερευνάται μια περίπτωση συνύφανσης συμπτωμάτων 
που στοιχειοθετούν την υπόθεση του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ. Επισημαίνεται η ανάγκη 
προσδιορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων (και για την περίπτωση ενός continuum), με 
χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, 
καθώς και την ένταξη σε ένα φάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές αποκλίσεις του κάθε 
παιδιού για την επιλογή του καλύτερου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης.  
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3.10.ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Αναστασάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 & ΠΕ13,  MSc Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας,  MSc 

Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης  
 
Η σχολική διαμεσολάβηση ή διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι μια ήπια μορφή 

διαχείρισης της ενδοσχολικής βίας, που οδηγεί στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, 
διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μαθητών προκρίνοντας τον 
διάλογο και τη συνεργασία, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αγωγής. Αποτελεί ένα 
πολύτιμο εργαλείο για τη σχολική κοινότητα που συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων 
των μαθητών και των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ τους, στην επίλυση των συγκρούσεων 
και των παρεξηγήσεών τους, στην πορεία τους προς την πολιτειότητα.  

Μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, οι μαθητές-διαμεσολαβητές αλλά και οι 
«εμπλεκόμενοι» ακόμη συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός κλίματος ισότητας και 
αλληλοσεβασμού στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές μαθαίνουν να συζητούν ακόμη κι 
όταν αισθάνονται θυμωμένοι ή αδικημένοι, να κατανοούν τον λόγο που ενεπλάκησαν σε 
λογομαχία, να συνειδητοποιούν πώς αισθάνονται, να εντοπίζουν κοινά σημεία με τα 
υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, να προτείνουν μόνοι τους λύση στην παρεξήγηση, να 
σέβονται τις συμφωνίες τους και να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη τους όπως 
αποδεικνύεται και από τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν σε επαρχιακό 
σχολείο του Ηρακλείου τα τελευταία πέντε έτη (τα οποία θα παρουσιαστούν στην παρούσα 
εργασία). 

Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι μια διαδικασία επικοινωνίας ασφαλώς χρονοβόρα 
και επίπονη, που απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες από τους μαθητές-διαμεσολαβητές που 
μπορούν να κατευθύνουν τους συμμαθητές τους, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς- 
καθοδηγητές στην όλη διαδικασία. Χωρίς να αποτελεί πανάκεια και βεβαίως έχοντας 
συγκεκριμένα όρια, η σχολική διαμεσολάβηση, όταν οργανωθεί σωστά και οι μαθητές 
εμπεδώσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας, δύναται να δημιουργήσει κλίμα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης στο σχολείο- κι επιπλέον να βοηθήσει τους μαθητές να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες όπως αυτή της αποφασιστικότητας, της ενσυναίσθησης, του καλού ακροατή. 
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Τέλος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, όπως και πνεύμα 
κατανόησης, ειρήνης, ισότητας, ανεκτικότητας και φιλίας μεταξύ τους ανεξάρτητα από 
φύλο, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού σχολείου.  

 

Η ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - TERIADE 

 
Γαλάνη Ελένη, Μουσειολόγος 

Τζανάκη Ερασμία, Εκπαιδευτικός 
 
Το εργαστήριο Μουσειολογίας – Museolab του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδίασε και υλοποίησε το σχολικό έτος 2018-
2019 μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατής 
Ελευθεριάδης – Teriade στη Μυτιλήνη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονταν σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ λειτούργησαν πιλοτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα για έφηβους πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί  να 
παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου ο βασικός στόχος τους είναι η επαφή 
των παιδιών με τη σύγχρονη τέχνη και η εξοικείωση τους με συγκεκριμένους καλλιτέχνες 
και καλλιτεχνικά ρεύματα. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν επιλεγεί τέσσερις 
ζωγράφοι (Matisse, Chagal, Miro, Leger), των οποίων τα έργα φιλοξενούνται στο Μουσείο 
Teriade. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα έργα, την τεχνοτροπία των καλλιτεχνών αλλά 
και το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής.  

Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί δύο μεθόδους αξιολόγησης. Πρώτα την μέθοδο 
της παρατήρησης όπου οι εμψυχωτές παρατηρούν την ανταπόκρισή των μαθητών στις 
δραστηριότητες προκειμένου να αξιολογήσουν την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τους μαθητές συμπληρώνουν 
μια φόρμα στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την αξιολόγηση του. Η 
εκπαίδευση στο μουσείο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που με τη κατάλληλη συνεργασία 
μουσείου και σχολείου μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυξάνει το 
ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση και προσφέρει ερεθίσματα και αφορμές για 
συζήτηση, όχι μόνο για το περιεχόμενο των εικαστικών, αλλά και για άλλα γνωστικά 
αντικείμενα. 

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας, Οικονομολόγος-παιδαγωγός 
 
Οι εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, των οικονομιών και των κοινωνιών 

παγκοσμίως, επιβάλουν αξιολόγηση και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας στη 
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σημερινή εποχή που ο όγκος των πληροφοριών αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό και η 
επικαιρότητα αλλάζει συνεχώς. Η δια βίου μάθηση αποτελεί κλειδί για τη συνεχή 
εξειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πολιτών σε όλο το 
φάσμα της ζωής τους καθώς περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά 
πλαίσια και στις οποίες συμμετέχουν πολίτες κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου 
(Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2012). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  η συμμετοχή των ενηλίκων σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης είναι χαμηλή, ακόμα δε χαμηλότερη στην Ελλάδα (Eurostat 
2018 • Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019 • Public Libraries, 2020).  Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ο 
ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών, ως ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα που συμβάλουν 
στη διά βίου μάθηση των πολιτών αφού παρέχουν διεθνώς πλούσιες εμπειρίες μάθησης 
και μια σειρά προγραμμάτων γραμματισμού σε άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτου 
μορφωτικού υπόβαθρου και σε διάφορες περιστάσεις της ζωής τους (Σουλικιάς, 2018). 

Η ανάδειξη του ρόλου των δημοσίων βιβλιοθηκών στην ατζέντα της δια βίου μάθησης 
της χώρας μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο που θα αναβαθμίσει τις υποδομές, τις 
δεξιότητες του προσωπικού και θα τις φέρει σε συνεργασία με τους κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς φορείς και τη δημόσια διοίκηση, θα συμβάλλει στην κάλυψη των 
αυξανόμενων πληροφοριακών απαιτήσεων και στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης (IFLA, 
2004). Η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου εκσυγχρονισμένων δημόσιων βιβλιοθηκών οι 
οποίες θα καλύπτουν γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας θα 
πρέπει να εντάσσεται σε ένα διευρυμένο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών το οποίο συνεργασία 
με τα αντίστοιχα δίκτυα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλει αποδοτικά στην 
οικονομία και στην κοινωνία προς μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
(European Parliament, 2017). 

 

 
ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS 

 
Καλογιάννη Βασιλική- Αλίκη, Εκπαιδευτικός 

Λόης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός 
 
Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα ελληνικά σχολεία γνωρίζει τα τελευταία 

χρόνια σημαντική άνοδο. Η ευρωπαϊκή ένωση επενδύει ετησίως ένα σημαντικό κεφάλαιο 
στις επιχορηγήσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus ευελπιστώντας στην 
καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών, στην ενίσχυση ξενόγλωσσων και 
ψηφιακών δεξιοτήτων, στην κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και τη βελτίωση 
δεξιοτήτων. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατάδειξη ζητημάτων που προκύπτουν κατά 
την υλοποίηση των προγραμμάτων ERASMUS + KA2 στα σχολεία μας καθώς και η επίδραση 
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αυτών στους συμμετέχοντες.  Στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus αξιοποιούνται 
άτυπες μορφές μάθησης οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τις δεξιότητες των 
συμμετεχόντων ενισχύοντας το γραμματισμό τους  και την αυτοεκτίμησή τους , όπως 
αποδείχτηκε από τις υλοποιηθείσες έρευνες.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν: 
1.        Η επίδραση των άτυπων μορφών μάθησης στο γραμματισμό και την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών 
2.        Το πώς αντιμετωπίζεται η υιοθέτηση αυτών των μορφών μάθησης στο σχολικό 

περιβάλλον από τους εμπλεκόμενους και μη εκπαιδευτικούς  
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την πραγματοποίηση δυο ποιοτικών ερευνών μέσω 

των οποίων διαφάνηκε ότι παρά τις υπάρχουσες αντιδράσεις σε σχολικό επίπεδο, οι άτυπες 
μορφές μάθησης συμβάλλουν στον πολύπλευρο γραμματισμό των συμμετεχόντων και στη 
βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησής τους. Ωστόσο η έλλειψη ευελιξίας  του  
εκπαιδευτικού συστήματος δυσχεραίνει ενίοτε την εφαρμογή άτυπων μορφών μάθησης . 

Ως εκ τούτου  η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πλαίσια της σχολικής 
εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο που συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που με την 
παραδοσιακή διδασκαλία φαντάζουν δυσκολότεροι και  δε θα ήταν άνευ αξίας η 
παρότρυνση των εκπαιδευτικών μονάδων να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα ή τουλάχιστον να προτρέπονται οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν άτυπες 
μορφές μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο επίτευξης της πολύπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών. 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Κομσέλη Φωτεινή (Φανή), Καθηγήτρια Σύμβουλος Εκπαιδευτική Ηγεσία/Διοίκηση 

εκπαιδευτικών Μονάδων ΕΑΠ/ Σύμβουλος Επιστημονικού έργου Ινστιτούτου Επιμόρφωσης  
 
Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση καλείται με ραγδαίες μεταρρυθμίσεις και περιστολή των 

δημοσίων δαπανών να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες. Σήμερα, περισσότερο παρά 
ποτέ, το δημόσιο χρήμα είναι σπανίζων πόρος. Ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική αξιοποίηση του. Ένα κόστος αφορά και στις απαιτούμενες επιμορφώσεις. 
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης αξιοποιεί σύστημα αποτίμησης των επιμορφωτικών δράσεων 
με το οποίο μελετά την επίδραση που είχαν οι επιμορφωτικές δράσεις στην διοικητική 
λειτουργία, όπως αυτές εκτιμώνται από τους/τις επιμορφούμενους/ ες και τους/τις 
προϊσταμένους τους (βλ. Έκθεση Αποτίμησης της επιμόρφωσης ekdd.gr).  

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά στη 
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βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αλλά εκείνο που είναι εξαιρετικά 
σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης στον χώρο εργασίας και η 
αποτίμηση κατά κάποιο τρόπο της επένδυσης που γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό και 
κατ’επέκταση στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στην παρούσα εργασία 
επιχειρείται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αποτίμησης από δεδομένα που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια περίπου οκτώ ετών με σημείο αναφοράς το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα ‘Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων’. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
προγράμματος αποδεικνύουν τη μεγάλη απήχηση του προγράμματος με ιδιαίτερα θετικές 
αξιολογήσεις όσον αφορά το πρώτο κυρίως επίπεδο (αντίδραση) του μοντέλου Kirkpatrick 
(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).  

Θεωρούμε ότι η ενίσχυση της πολιτοκεντρικής διοίκησης οδηγεί όλους/ες σε 
επανεκτίμηση των μεθόδων αποτίμησης των δράσεων. Οι φορείς του δημοσίου που 
ασχολούνται με την επιμόρφωση θα πρέπει να απασχοληθούν με το θέμα της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων τους στις συμπεριφορές των επιμορφούμενων και εν 
τέλει να επιχειρηθεί η καταγραφή και αξιολόγηση της επιστρεφόμενης αξίας της 
επένδυσης,  όπως αυτή διαμορφώνεται από τους τελικά ωφελούμενους πολίτες.  

 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΤΟ INTERCAP 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Μαρκοδημητράκης Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντης, Υποψήφιος Διδάκτορας Bowling Green State 
University 

Μαργέλου Βασιλένα, Μετ. Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 
 
Το 2019 σημαδεύτηκε από αλλαγή της κρατικής πολιτικής αναφορικά με την υποδοχή 

διαμονή, και παροχή υπηρεσιών σε «εκτοπισμένους ανθρώπους» (πρόσφυγες, μετανάστες, 
αιτούντες άσυλο). Οι αντιδράσεις τόσο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο καθιστούν το 
ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας επιτακτικό, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση 
πολυπολιτισμικών τάξεων, αλλά και την καταπολέμηση ρατσιστικών αντιλήψεων τόσο στο 
σχολικό χώρο, όσο και εκτός αυτού. Το εκπαιδευτικό σύστημα ως φορέας δευτερογενούς 
κοινωνικοποίησης έχεις ως στόχο την ένταξη των ατόμων στην κοινωνία: δεδομένου ότι στη 
χώρα μας το σχολικό περιβάλλον αλλάζει τα τελευταία χρόνια δυναμικά, απαιτείται από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών συνεχής επιμόρφωση σε σύγχρονα και καινοτόμα 
εκπαιδευτικά εργαλεία, όχι μόνο για χρήση στην τάξη, αλλά και για (αυτό)επιμόρφωση και 
δια βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και 
επιμορφωτικού εργαλείου/υλικού «InterCap» σε εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου, 
ιδιαίτερα όσους έχουν πολυπολιτισμικές τάξεις και σχολικές μονάδες. Μέσα από σύντομη 
βιβλιογραφική επισκόπηση, αλλά και παρουσίαση και αξιολόγηση του υλικού, 
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καταλήγουμε στην επιτακτική ανάγκη υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 
καθώς αυτοί θα αποτελέσουν τον κύριο φορέα την ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και την ελληνική κοινωνία. 

 

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑ, ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

 
Σκούρτης Μιχάλης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Ιστορικός του ελληνικού πολιτισμού, 

Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 
 
Η γεωμετρία βρίσκεται σε ό,τι και αν στρέψουμε το βλέμμα μας. Τα «στοιχεία» της 

κατακλύζουν την καθημερινότητά μας με γραμμές και σχήματα. Αναμειγνύονται 
δημιουργικά και συνθέτουν όλα όσα μας περιβάλλουν. Υπάρχει στις δημιουργίες της 
φύσης, στις ανθρώπινες κατασκευές και στην καλλιτεχνική έκφραση. Όλες αυτές οι φόρμες 
και τα σχήματα μάς είναι τόσο οικεία και αυτονόητα, που πολλές φορές δεν 
αναλογιζόμαστε πως η γεωμετρία βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία τους. Ταυτόχρονα, με 
τη γεωμετρία ερχόμαστε σε επαφή μέσα από σχολικά βιβλία που, τις περισσότερες φορές, 
την παρουσιάζουν αποκομμένη από το περιβάλλον. Αυτή, η σκέψη, ήταν η αφορμή για τη 
δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γεωμετρία με αγγεία». Σκοπός του είναι, 
μέσα από τα γεωμετρικά αγγεία του αρχαιολογικού μουσείου Άργους, να εμπνεύσει τα 
παιδιά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για τη γεωμετρία. Η οργάνωση του 
προγράμματος έχει δομηθεί εστιάζοντας στην προσωπική ανακάλυψη, την αλληλεπίδραση 
της ομαδικής εργασίας, την αλληλοβοήθεια και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την 
εμπειρία, με στόχο να αναδείξει τα γεωμετρικά αγγεία ως τη βάση για τη γεωμετρική γνώση 
και όχι το πεδίο εφαρμογής αυτής της γνώσης 
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3.11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Αποστολίδης Νικόλαος, Δάσκαλος-Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 

 
Η δημιουργία και λειτουργία ποιοτικών και αποδοτικών σχολείων αποτελεί κυρίαρχο 

στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου -πέραν του κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού- είναι 

συνάρτηση και των ανθρώπων που καλούνται να ηγηθούν της προσπάθειας και να 
εμφυσήσουν, στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την διάθεση να εργαστούν προς 
αυτήν την κατεύθυνση.  

Σε τοπικό εκπαιδευτικό επίπεδο, ο ηγέτης αυτός είναι ο Διευθυντής του Σχολείου, ο 
οποίος, πέραν των οργανωτικών διοικητικών καθηκόντων, οφείλει να λειτουργήσει με 
τρόπο που θα συνενώνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα καλλιεργεί το ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας, θα οικοδομεί κλίμα εμπιστοσύνης και θα συστρατεύει 
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε έναν κοινό αγώνα κάνοντας τους συνυπεύθυνους 
συνεργάτες.  

Δυστυχώς όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, έτσι όπως είναι δομημένο δεν 
επιτρέπει την ανάληψη πολλών πρωτοβουλιών από τους Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι ασαφές και γενικόλογο.  

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί από τους εν ενεργεία Διευθυντές έχουν 
έλλειψη εξειδικευμένων διοικητικών γνώσεων με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να 
χειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτουν, σε έμψυχο και άψυχο υλικό . 

Όπως γίνεται αντιληπτό, στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ρόλος του 
διευθυντή ενός σχολείου, που θέλει να είναι αποτελεσματικός και ποιοτικός, είναι 
δύσκολος και η επιτυχία εξαρτάται από τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαθέτει.  

Έρευνες, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενδεχομένως ως «χρηστικός οδηγός 
επιτυχίας», προς του Σχολικούς Διευθυντές, δυστυχώς απουσιάζουν από την ελληνική  
βιβλιογραφία.  

Το κενό αυτό επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα έρευνα (στην οποία μετείχαν 200 
εκπαιδευτικοί, 50 διευθυντές σχολικών μονάδων και 130 γονείς του νομού Σερρών) 
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εστιάζοντας στην διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, ευελπιστώντας ότι 
θα αξιοποιηθεί στην προοπτική  προώθησης  στον σχεδιασμό και υλοποίηση (από την 
πλευρά του κράτους) προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα στελέχη διοίκησης του 
εκπαιδευτικού τομέα. 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Βογιατζάκης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός 
Βε Αντριάνα, Εκπαιδευτικός 

 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των 

οργανισμών ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη απόδοσή τους. 
Στην ουσία, η Δ.Ο.Π. σχετίζεται με όλες τις πτυχές, δράσεις του οργανισμού, που 
καταλήγουν στα παρεχόμενα από αυτόν προϊόντα και υπηρεσίες. Η τάση για βελτίωση της 
ποιότητας αποτελεί αυτοσκοπό ανεξαρτήτως επιχειρηματικού κλάδου.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης η εισαγωγή της Δ.Ο.Π. αναφέρεται στην όσο το δυνατόν 
υψηλότερη ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό οργανισμό προς 
τους εκπαιδευόμενους. Οι μαθητές είναι οι μελλοντικοί πολίτες της κοινωνίας και 
επομένως επενδύοντας στην εκπαίδευση και την ποιότητα στο σχολείο, η κοινωνία 
επενδύει συνολικά στον ίδιο της τον εαυτό, στην επιβίωση και ευημερία της. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Δ.Ο.Π. μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη εκπαίδευσης με 
αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επομένως, στόχος της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων και ιδιαίτερα όσον αφορά στους παράγοντες της ηγεσίας, των 
ανθρώπινων πόρων και των διαδικασιών διοίκησης που ακολουθούνται σε εκπαιδευτικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε 
έρευνα πρωτογενών δεδομένων βασιζόμενη στο θεωρητικό μοντέλο European Foundation 
for Quality Management (EFQM) για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της 
διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το δείγμα της έρευνας ήταν 149 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων έδειξαν πως το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών ως μέτρια 
(38.3%) και ακολούθως ως υψηλή (37.6%), καθώς επίσης, όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα 
ηγεσίας, ανθρώπινων πόρων και διαδικασιών διοίκησης, τόσο υψηλότερα είναι και τα 
επίπεδα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα, PhD Candidate - Translator/Translation Studies Instructor 

 
Οι φοιτητές που εκπαιδεύονται στη μετάφραση από μία δεύτερη γλώσσα προς τη 

μητρική τους, μαθαίνουν δεξιότητες μετάφρασης και ταυτόχρονα μαθαίνουν τη δεύτερη 
γλώσσα σε βάθος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταφραστές δεύτερης γλώσσας 
αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφόρων ειδών, όπως λεξικά, γραμματικά, στυλιστικά, 
φωνολογικά ή προβλήματα μεταφοράς πολιτισμού, τα οποία τις περισσότερες φορές 
οφείλονται στους περιορισμένους γλωσσικούς πόρους στη γλώσσα-στόχο. Στην παρούσα 
έρευνα ασχολούμαστε με τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά.  

Στόχος μας είναι να ρίξουμε φως στις στρατηγικές που υιοθετούν οι φοιτητές για να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη μετάφραση. Με άλλα λόγια, 
θα μελετήσουμε τα μεταφράσματα που γίνονται από τα αγγλικά, που αποτελεί τη δεύτερη 
γλώσσα των φοιτητών προς τα ελληνικά, δηλαδή τη μητρική τους γλώσσα.  

Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει, μέσω μεταφρασμένου κειμένου τον/τους 
τρόπο/τρόπους με τον οποίο/οποίους οι τριτοετείς σπουδαστές Αγγλικής Φιλολογίας, 
αντιλαμβάνονται τη μετάφραση ως συνολικό πεδίο γνώσης και ως πρακτική διαδικασία. 
Καταγράφονται τα προβλήματα που συναντούν οι φοιτητές κατά τη μεταφραστική 
διαδικασία από τα αγγλικά στα ελληνικά και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν και 
καταφεύγουν όταν συναντούν οποιαδήποτε δυσκολία. 

 

 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΎΛΗΣ  
 

Ευθυμίου Ειρήνη, Υποψήφια διδάκτωρ 
 
Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την επίδραση δύο τύπων κειμένων (Κείμενα 

Εννοιολογικής Αλλαγής, Παραδοσιακά Κείμενα), εν Απουσία/ Παρουσία Προσομοιώσεων 
στον υπολογιστή, στην κατανόηση φαινομένων σχετικών με τη Σωματιδιακή Φύση της Ύλης 
σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Συγκεκριμένα τέσσερα εκπαιδευτικά υλικά (ΚΕΑ_ΑΠ, 
ΚΕΑ_ΠΠ, ΠΚ_ΑΠ, ΠΚ_ΠΠ) για τα φαινόμενα βρασμός/ εξάτμιση, και τις σχετικές με αυτά 
έννοιες, συγκρίθηκαν ως προς την αποδοτικότητά τους στο να προάγουν επιστημονική 
γνώση. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν υπόψη η αρχική γνώση/ τα Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης/ 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών.  

Δώδεκα άθικτες τάξεις επιλέχθηκαν τυχαία από πέντε σχολεία της Κύπρου, 
κατανεμημένες σε τρεις διαφορετικές επαρχίες. Σύμφωνα με τον προ/ μετά πειραματικό 
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σχεδιασμό οι τάξεις τοποθετήθηκαν τυχαία σε μια από τις τέσσερις διαφορετικές συνθήκες 
όπου και απάντησαν στο Δοκίμιο Εννοιολογικής Κατανόησης για τα Φαινόμενα Βρασμός/ 
Εξάτμιση, δίνοντας λεκτικές επεξηγήσεις ή δημιουργώντας διαγράμματα, τόσο πριν όσο και 
μετά τη μελέτη των εκπαιδευτικών υλικών που τους χορηγήθηκαν.  

Eφαρμόστηκε 2x2x3 παραγοντικός σχεδιασμός πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς 
μεταξύ των συμμετεχόντων (between –subjects MANCOVA) με ανεξάρτητες μεταβλητές τον 
Τύπο Κειμένου (ΠΚ, ΚΕΑ), τον τύπο Oπτικής Aναπαράστασης (ΑΠ/ ΠΠ) και το επίπεδο 
γνωστικής ανάπτυξης (Χαμηλό, Μέτριο, Υψηλό). Οι τελικές επιδόσεις των μαθητών στο ΔΕΑ 
Β_Ε αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η συνολική αρχική επίδοση στο ΔΕΑ Β_Ε 
αποτέλεσε την συμμεταβλητή. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά/ η επίδοση στο TOLT των 
μαθητών χρησιμοποιήθηκαν για να προβλέψουν την τελική επίδοση στο ΔΕΑ Β_Ε.  

Στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ της μεταβλητής 
Τύπου Αναπαράστασης και των Σταδίων Τυπικής Λογικής Σκέψης στην επιμέρους επίδοση 
στα έργα παραγωγής διαγραμμάτων στο ΔΕΑΒ_Ε. Κύριες επιδράσεις παρατηρήθηκαν στον 
Τύπο Κειμένου τόσο στη συνολική τελική επίδοση όσο και στις επιμέρους επιδόσεις στις 
ερωτήσεις εννοιολογικής κατανόησης στο ΔΕΑ Β_Ε. Τέλος, διαμέσου της ανάλυση 
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, η συνολική τελική επίδοση των μαθητών στο ΔΕΑ 
Β_Ε προβλέπετε τόσο από το φύλο όσο και από τις επιδόσεις στο TOLT. 

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ 
 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Ψυχολόγος, Med. 
 
Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει ως στόχο την παρουσίαση αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων της εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη τον Μάιο του 2019 στα δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Μεταμόρφωσης και Αχαρνών Αττικής με την 
συμμετοχή 161 εκπαιδευόμενων. Αντικείμενο διερεύνησης ήταν οι αντιλήψεις των 
σπουδαστών για την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτών τους. Η έρευνα 
έγινε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο πεδίο δράσης των Ι.Ε.Κ.  

Η δράση των Ι.Ε.Κ. έχει ξεκινήσει από το 1992 και αφορά χιλιάδες πολίτες που τα έχουν 
εμπιστευτεί για την επιμόρφωση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Καθώς τα 
μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευόμενων σε χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης, η μεταξύ 
τους επικοινωνία αποτελεί de facto μέρος της μαθησιακής διεργασίας.  

Η ποιότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας επηρεάζει το αποτέλεσμα της μάθησης και 
διαμορφώνει το προφίλ των εκπαιδευτών. Το επικοινωνιακό προφίλ τους προτείνεται να 
στηρίζεται στις θεωρίες των Freire και Mezirow για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, αφού οι 
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εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. καλούνται να αναλάβουν έναν σύνθετο ρόλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ώστε να μην περιορίζονται στην απλή διδασκαλία ενός μαθήματος. Χρειάζεται 
να αναλάβουν και άλλους ρόλους όπως να είναι συντονιστές, εμψυχωτές και σύμβουλοι 
των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την επικοινωνία μαζί 
τους, τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα και να σημειώσουν υψηλότερες 
επιδόσεις.  

Οι αρχικές έρευνες για την διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών σε Ι.Ε.Κ. 
και εκπαιδευόμενων παρουσίαζαν γενικές αντιλήψεις των σπουδαστών για την επικοινωνία 
των εκπαιδευτών. Τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πρακτικές της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των εκπαιδευτών με σκοπό την 
ανάδειξη εκείνων που επηρεάζουν σημαντικά το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των 
σπουδαστών. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να 
αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας των εκπαιδευτών τους πιο 
ισχυρά από τα λεκτικά μηνύματα. 

 

 
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 

Καραβασίλης Ιωάννης Δρ., Επιστημονικός Συνεργάτης των ΕΑΠ και ΔιΠαΕ 
Δεβράνη Αικατερίνη, Παιδαγωγός, M.Ed προσχολικής αγωγής 
Σταρίδης Βαΐτσης, ΠΕ Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Η συνεργατικότητα, η συνέργεια και η συνεργασία μεταξύ Νηπιαγωγών και Παιδαγωγών 

Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και η αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δομών της 
προσχολικής αγωγής διαφορετικών μάλιστα Υπουργείων (Παιδείας – Εσωτερικών), αλλά και 
η αξιολόγησή τους κατά τρόπο ολιστικό, με τη βοήθεια ολοκληρωμένων (ενιαίων) 
προσεγγίσεων, αποτελεί και τη βάση της παρούσας μελέτης, αποσκοπώντας στα πλαίσια 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας να αντιμετωπίσει και προσεγγίσει τις/τους Νηπιαγωγούς 
ως αξιολογητές-πελάτες/πολίτες των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Προσχολικής 
Αγωγής.  

Με γνώμονα τη στάση των παιδαγωγών και των νηπιαγωγών, ως προς την επιτυχία ή 
την αποτυχία του εγχειρήματος της αξιολόγησης και της συνεργασίας, κρίθηκε αναγκαία 
και βαρύνουσας σημασίας, η καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με το θέμα. Στην 
παρούσα μελέτη, έγινε χρήση των ερευνών που παραθέτει η βιβλιογραφία, καθώς και 
δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια. Στην έρευνα συμμετείχαν Νηπιαγωγοί της 
Π.Ε. Σερρών, με το τελικό δείγμα να φτάνει τους 132 από 217 υπηρετούντες νηπιαγωγούς 
(60,8%), οι οποίοι αξιολόγησαν την παρεχόμενη ποιότητα των κέντρων προσχολικής 
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αγωγής, του υπό μελέτη γεωγραφικού χώρου. 
Ως προς τα εκπορευόμενα από την παρούσα πορίσματα, αξίζει να σημειωθεί πως 

ανέδειξαν τη συνεργασία των δομών και τη σημασία της αξιολόγησης αυτών, με καινοτόμες 
διαδικασίες, αποτυπώνοντας την υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών στην 
προσχολική αγωγή, με τον έλεγχο της ποιότητας να πραγματώνεται από διαφορετική 
οπτική γωνία. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την έλλειψη θετικής νοοτροπίας 
και τη σύνδεση αυτής με την βελτίωση της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι 
μόνιμοι νηπιαγωγοί με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, εμφανίζονται περισσότερο 
ικανοποιημένοι σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Κοσμαδάκη Στυλιανή, Εκαπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Ο προβληματισμός μου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Έρευνας 

ήταν η διαρκής αναφορά των όρων   συνεκπαίδευσης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τα 
τελευταία χρόνια. Αναφερόμαστε, επομένως, σε μια νεότερη  τάση στον κόσμο της  
εκπαίδευσης την συμπερίληψη ή συνεκπαίδευση, όπου προάγεται η πλήρη και ενεργό 
συμμετοχή όλων των μαθητών όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του γενικού 
σχολείου . Ο αριθμός των μαθητών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα είναι 
συνεχώς αυξανόμενος , ωστόσο  δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να διερευνούν τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση του 
προγράμματος.   

Επομένως, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου της Γενικής Εκπαίδευσης σχετικά 
με το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, εστιάζοντας στις απόψεις 
τους  σχετικά με τη συνεργασία των ιδίων με τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και στις 
απαιτήσεις του προγράμματος παράλληλης στήριξης για την επιτυχή υλοποίηση του. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα οποία βασίστηκε η έρευνα ήταν τα ακόλουθα:  

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου 
παράλληλης στήριξης; 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για την επιτυχή υλοποίηση του μοντέλου της 
παράλληλης στήριξης; 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

 
Μαχιά Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

Λαζακίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 
 
Στη σχολική μονάδα, λόγω της συνθετότητας των υποσυστημάτων που την αποτελούν, 

παρατηρούνται συχνά δυσλειτουργίες που παρακωλύουν την αποτελεσματικότητά της και 
επηρεάζουν το σχολικό κλίμα. Μία από αυτές είναι και οι συγκρούσεις μεταξύ των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι  να εξετάσει το φαινόμενο των συγκρουσιακών 
καταστάσεων με επίκεντρο το μαθητή,  μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών των 
δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δώσει την  ευκαιρία στους εν 
ενεργεία εκπαιδευτικούς να καταθέσουν προτάσεις με απώτερο στόχο την καλύτερη 
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε σχετικό 
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 114 εθελοντές εκπαιδευτικούς πέντε 
νομών της Πελοποννήσου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για 
την καθημερινή  απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και το ρόλο των εκπαιδευτικών σε 
περιπτώσεις συγκρουσιακών καταστάσεων. 

 

 

Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Μάγος Κυριάκος, Μεταπτυχιακός φοιτητής τ.ε.π.α.ε.ς πανεπιστήμιο αιγαίου  
Τζέτζη Χριστίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια τ.ε.π.α.ε.ς πανεπιστήμιο αιγαίου 

 
Το βιβλίο, ως μέγιστο πολιτισμικό αγαθό, έχει ξεχωριστή βαρύτητα για την παιδεία και 

τον πολιτισμό και αποτελεί βασικό μέσο διακίνησης ιδεών αλλά και σημαντικό μοχλό 
ανάπτυξης καλλιέργειας και δημιουργικότητας. Η ένταξη του βιβλίου στη ζωή της τάξης με 
κάθε αφορμή,  μαθαίνει στα παιδιά ότι η ανάγνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινότητας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματισμών διερευνήσαμε τη φιλαναγνωσία στην 
προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική έρευνα  επιδιώκει να καταγράψει τις 
πρακτικές και τις δραστηριότητες που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία της 
Ρόδου.  

Στην έρευνα συμμετείχαν Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής που υπηρετούν στο  νησί 
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της Ρόδου και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο 
του 2018. Ήταν απογραφική ως προς τους Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής με κύριο 
μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 132 
εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στο νησί της Ρόδου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
εξυπηρέτησαν στο ακέραιο το σκοπό και τους στόχους  που είχε θέσει εκ των προτέρων η 
έρευνα, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητά της. Οι πρακτικές φιλαναγνωσίας που 
εφαρμόζονται στα νηπιαγωγεία από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι με υψηλά 
ποσοστά η ανάγνωση βιβλίου από τον/ην εκπαιδευτικό, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
της γωνιάς της βιβλιοθήκης, η ελεύθερη εθελοντική ανάγνωση βιβλίων στην τάξη, η 
λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οργάνωση της βιβλιοθήκης της τάξης με πλούσιο 
και προσβάσιμο αναγνωστικό υλικό και τέλος η προσέγγιση του βιβλίου μέσα από 
παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες, διαπιστώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των νηπιαγωγών 
δίνει μεγάλη έμφαση στην οργάνωση δραστηριοτήτων μετά την ανάγνωση, που συνδέονται 
με άλλες μορφές τέχνης  και ως πιο δημοφιλείς σημειώνουν τη ζωγραφική, το θέατρο και 
λιγότερο τη μουσική και το χορό. 

 

 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
 

Νικηφόρου Παρασκευή, Κλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος 
Παπαγεώργη Ιουλία, Αναπληρώτρια Καθηγητρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου 

 
Στα Ελληνικά και Κυπριακά σχολεία το ποσοστό εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού 

φαίνεται να έχει αυξητική τάση, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας, η οποία αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής εν εξελίξει, είναι η  
εκτίμηση του επιπέδου σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με τη ψυχική ανθεκτικότητα και την 
ενσυναίσθηση. Ως  ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες (Questionnaires 
RYDM, Οlweus Bully-Victim και  Bryant’s Empathy Index). Το δείγμα έως τώρα αποτελείται 
από 250 μαθητές Γυμνασίου και η δειγματοληψία ήταν τυχαία σε σχολεία πόλεων της 
Κρήτης και της Κύπρου. Η χορήγηση τους έγινε από την ίδια την ερευνήτρια. Από τα πρώτα 
αποτελέσματα προκύπτει ότι, οι μαθητές στην πλειοψηφία τους δεν έχουν βιώσει μορφές 
εκφοβισμού ως θύτες ή θύματα. Από τους μαθητές, οι οποίοι έπεσαν θύμα εκφοβιστικών 
συμπεριφορών, αυτές διήρκεσαν μία έως δύο εβδομάδες. Από την αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών για την ψυχική ανθεκτικότητα τους προκύπτει ότι, σε όλες τις διαστάσεις της 
θεωρούν ότι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την διαθέτουν. Όσον αφορά τις διαστάσεις 
της ενσυναίσθησης, οι μαθητές του δείγματος θεωρούν ότι νιώθουν χαμηλά επίπεδα 
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κατανόησης συναισθημάτων, ότι διαθέτουν υψηλά επίπεδα συναισθήματα λύπης και 
μέτρια δακρυϊκών αντιδράσεων. Εμφανίζονται διασυναφειακές σχέσεις μεταξύ των 
κλιμάκων της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ενσυναίθησης και επιπλέον, φαίνεται να 
συσχετίζονται με τις συμπεριφορές θύτη-θύματος στο φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού. Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων και τη γενίκευση τους 
χρειάζεται η ολοκλήρωση της εν εξελίξει διδακτορικής διατριβής.  

 

 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Νικολάου Ανδρέας, Εκπαιδευτικός 

 
Σκοπός αυτής της έρευνας περίπτωσης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης του 

κλίματος του Γυμνασίου Ξυλοτύμπου της Κύπρου ώστε να διαφανεί η αναγκαιότητα 
εφαρμογής των απαραίτητων πρακτικών βελτίωσής του με απώτερο στόχο την 
αποτελεσματικότερη μάθηση.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 32 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στο σχολείο τη 
σχολική χρονιά 2018 – 19. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο 
περιγραφής του οργανωτικού κλίματος που αφορούσε έξι διαστάσεις που χαρακτήριζαν τις 
σχέσεις του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.  

Το προφίλ του ανοικτού οργανωτικού κλίματος μετρήθηκε από το άθροισμα των μέσων 
όρων των διαστάσεων Δέσμευσης, Στήριξης και Συλλογικότητας, ενώ του κλειστού της 
Αναχαίτησης, Απεμπλοκής και Ελέγχου. Οι τιμές των διαστάσεων μετατράπηκαν σε 
σταθμισμένες τιμές ώστε να γίνει η σύγκριση με τα σχολεία σύγκρισης.  

Τα αποτελέσματα που αφορούσαν τη σύγκριση των διαστάσεων του ανοικτού κλίματος 
σε σχέση με τα άλλα σχολεία κατέδειξαν ότι η διάσταση της Στήριξης ήταν ψηλά πάνω από 
τον μέσο όρο, της Συλλογικότητας κοντά στον μέσο όρο, ενώ της Δέσμευσης κάτω από τον 
μέσο όρο. Αντίθετα τα αποτελέσματα που αναφέρονταν στο κλειστό κλίμα κατέδειξαν ότι 
όλες οι διαστάσεις του Ελέγχου, Αναχαίτησης και Απεμπλοκής ήταν ψηλά πάνω από τον 
μέσο όρο των άλλων σχολείων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναγνωρίστηκε η στήριξη της διεύθυνσης προς τους 
εκπαιδευτικούς,  όμως εντοπίστηκε αδυναμία στη δέσμευση και εμπλοκή τους στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου η διεύθυνση πρέπει να μειώσει τον έλεγχο και 
την συνεχή κατάδειξη προς τους εκπαιδευτικούς, να τους επιδείξει εμπιστοσύνη και να τους 
παράσχει κίνητρα με σκοπό την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του σχολείου. 
Παράλληλα θα πρέπει να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει τη συνεργασία και τη 
συλλογικότητα μεταξύ τους καθώς εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης.  
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ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΜΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Πολυχρονάκη Μαρία, Δρ Επιστημών της Αγωγής, Φιλόλογος, Δ/ντρια του Πειραματικού 

Γυμνασίου Ηρακλείου 
 
Η υπόθεση των γενικών εξετάσεων έχει εισχωρήσει βαθιά στην οικογενειακή δυναμική 

με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα για εξεταστική επιτυχία να επιβάλλεται ως ρητή 
υποχρέωση και όχι να επιλέγεται ως δυνητική ευχέρεια. Έτσι, η ανάγκη για παροχή 
συμπληρωματικής βοήθειας στα σχολικά μαθήματα από εξωσχολικούς θεσμούς, όπως είναι 
το φροντιστήριο και τα ιδιαίτερα  μαθήματα, παρουσιάζεται σήμερα γενικευμένη και 
αναπόδραστη, μιας και οι θεσμοί αυτοί εξακολουθούν να θεωρούνται το υπομόχλιο της 
προώθησης των μαθητών στα πολυπόθητα πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να  διερευνήσει τα αίτια αναζήτησης της 
φροντιστηριακής ενίσχυσης και να προσδιορίσει την αναγκαιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των φροντιστηριακών μαθημάτων σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις των 
γονέων των μαθητών. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις με τους γονείς, για την 
ελληνική οικογένεια όλων των κοινωνικών στρωμάτων το εκπαιδευτικό κεφάλαιο φαίνεται 
να λειτουργεί ως στερεότυπο αξίωμα για την επαγγελματική αποκατάσταση ή την 
απόκτηση καλύτερων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Συντελείται, έτσι, μια «λανθάνουσα 
ιδιωτικοποίηση» μέσα από το θεσμό των παρασχολικών ιδιωτικών διδακτηρίων, η 
εξιδανίκευση  των οποίων καλλιεργεί την ιδέα ενός σχολείου προσαρμοσμένου στην 
ελεύθερη αγορά με δίδακτρα, αξιοκρατική επιλογή διδακτικού προσωπικού και 
εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς βασισμένους στις ατομικές επιδιώξεις γονέων και 
μαθητών. Η «πολιτική της γονεϊκής επιλογής» αφορά τη δυνατότητα επιλογής και 
παρέμβασης των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τους, γεγονός που έμμεσα οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης 
προβάλλοντας μια καταναλωτική αντίληψη για τη γνώση. 

 

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΜΙΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ-

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 

Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Καραμανλή Θεοδώρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη της επίδρασης που ασκεί η 

διγλωσσία/πολυγλωσσία σε μαθητές που φοιτούν στα ελληνόγλωσσα σχολεία της 
Γερμανίας πρώτον στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και δεύτερον στην 
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επίδοσή τους στα γλωσσικά μαθήματα της ελληνικής.  Αναλυτικότερα, διερευνάται αν και 
κατά πόσο μαθητές δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι αναπτύσσουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας των ελληνικών 
σχολείων της Γερμανίας ή της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε ποσοτική 
έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτελούνταν από 122 μαθητές που 
φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 στο ελληνικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ντίσελντορφ της Β. 
Ρηνανίας- Βεστφαλίας. Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου 
να περιγραφούν αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και να 
συσχετιστούν επαγωγικά οι διάφορες μεταβλητές  προς εξαγωγή αξιοποιήσιμων 
συμπερασμάτων. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο μαθητικός 
πληθυσμός των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, αποτελούμενος από ομογενείς και 
άρτι αφιχθέντες μετανάστες- παρότι στην πλειοψηφία του δίγλωσσος ή πολύγλωσσος- 
θεωρεί ως μητρική του γλώσσα την ελληνική, την οποία χρησιμοποιεί στις περισσότερες 
επικοινωνιακές περιστάσεις. Αξιολογεί, ωστόσο, ως εξίσου σημαντική τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής. Οι βασικότερες δυσκολίες τους εντοπίζονται στη χρήση της γερμανικής γλώσσας, 
ιδιαίτερα στις δεξιότητες της ομιλίας και γραφής, ενώ οι αδυναμίες τους στην ελληνική 
αποδίδονται, εκτός της διγλωσσίας, και σε άλλες μαθησιακές μεταβλητές. Παράλληλα, 
εκτιμούν ότι χαρακτηριστικά του διγλωσσικού λόγου έχουν εισχωρήσει στην έκφρασή τους. 
Τέλος, εκδηλώνουν θετική στάση απέναντι σε νέες γλώσσες ή πολιτισμούς. Η παρούσα 
εισήγηση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί θετικά στην ενίσχυση της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό και γενικότερα της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, θα 
μπορούσε επίσης να αποβεί διαφωτιστική όσον αφορά στην κατανόηση των γλωσσικών και 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ομογενειακού μαθητικού πληθυσμού με στόχο την 
εκπόνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

 
Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 

 
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η σύνδεση του ενεργού πολίτη με την κοινοτική 

προσέγγιση της εκπαίδευσης. Εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου και 
κοινότητας, ώστε να αποκαλύψει και να αναλύσει ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες 
για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στις κοινωνικές και κοινοτικές 
διεργασίες. Παράλληλα επικεντρώνεται στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών σε 
τοπικές δράσεις και στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που καθιστούν τα άτομα ικανά να 
συμμετέχουν στις δράσεις αυτές. Ειδικότερα, η έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει τη σχέση 
της ιδιότητας του πολίτη με την εκπαίδευση και τη συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Η 
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έρευνα έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο του Δήμου Κοζάνης καθόλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου, των μαθητών, των γονέων 
και μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη 
διεξαγωγή της έρευνας, ήταν η Έρευνα Δράσης και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος που επικεντρωνόταν στη δημιουργία κατάλληλων οδικών 
συνθηκών και στην καλλιέργεια σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επισήμανε ότι εκπαιδευτικές δράσεις που  
αποσκοπούν στη συσχέτιση και αλληλεπίδραση των τριών διαστάσεων της ιδιότητας του 
πολίτη (συναισθηματική, γνωστική, πρακτική) σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των 
χαρακτηριστικών του, συμβάλλουν θετικά και αποτελεσματικά στην ενεργό του συμμετοχή 
στην κοινότητα. Συνάμα, ανέδειξε ότι η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ανάπτυξη 
κοινωνικής συμπεριφοράς, η εμπλοκή των γονέων στις εκπαιδευτικές δράσεις, η 
δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης, η υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι δράσεις του 
εθελοντισμού, η θετική στάση της ηγεσίας, η καλή διάθεση και άμεση ανταπόκριση των 
μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, ο καθοριστικός χαρακτήρας της έρευνας δράσης 
και τέλος η κουλτούρα της κοινοτικής εκπαίδευσης ενισχύουν τον ρόλο της κοινοτικής 
εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.  

 

 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
(ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) 

 
Σαμάρας Παρασκευάς, M.A. Οργάνωσης Διοίκησης στην Εκπαίδευση, Διευθυντής σχολικής 

μονάδας, πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Φυσικής Αγωγής και Φυσικοθεραπείας  
Νικολάου Αντρέας, Βοηθός Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, phd Εκπαιδευτική Διοίκηση, 

ΜΑ Εκπαιδευτική Διοίκηση, ΜΑ Διοίκηση Αθλητισμού 
Ευθυμίου Μαρία, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ. Βιολογίας  

 
Η μελέτη των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού αποτέλεσε 

αντικείμενο πολλαπλών ερευνών καθώς η επίδραση του διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για 
την επίδοση του μαθητή. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  (α) η διερεύνηση της άποψης ανάμεσα στους 
άριστους, μέτριους και αδύνατους μαθητές και τους καθηγητές για τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να έχει ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, (β)  η ανάλυση των χαρακτηριστικών 
του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις διδακτικές και παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που ακολουθεί και τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους μαθητές και (γ) η 
άποψη  των καθηγητών για τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι ίδιοι ότι εφαρμόζουν 
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κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους. 
Σχεδιασμός: Στην έρευνα συμμετείχαν 202 μαθητές και 31 καθηγητές και ως εργαλεία 

για την έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο (ποσοτική έρευνα) και η συνέντευξη (ποιοτική 
έρευνα). 

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι 
απόψεις μαθητών και καθηγητών συμβαδίζουν για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 
ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, ο οποίος σύμφωνα με την ανάλυση μας εκτός από τις 
διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, πρέπει να δίνει εξίσου σημασία στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  και να προσεγγίζει με αγάπη, σεβασμό τους μαθητές. Αναλύοντας 
τις απόψεις των μαθητών με βάση την επίδοση τους, φάνηκε ότι άριστοι, μέτριοι και 
αδύνατοι μαθητές με μικρές  διαφοροποιήσεις επιμένουν σε ένα εκπαιδευτικό ο οποίος θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης αλλά παράλληλα να βοηθά 
στην καλλιέργεια και συναισθηματική ανάπτυξη κάθε μαθητή ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εφαρμόζουν στο μέγιστο βαθμό τις σωστές μεθόδους 
διδασκαλίας, αλλά ένα μικρό ποσοστό πιστεύει ότι βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα 
λόγω επιμόρφωσης 

Συμπέρασμα: Καταδεικνύεται η σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών που αφορούν την 
αγάπη, τη σωστή προσέγγιση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν για τη βελτίωση των  μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθητή. 

 

 
ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ 
 

Σταμάτη Μαρίνα, Υποψήφια διδακτόρισσα, τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και 
επικοινωνίας, πανεπιστήμιο αιγαίου 

 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και της παιδαγωγικής 
πρακτικής. Έχοντας διεισδύσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο δυτικό κόσμο, φαίνεται 
πως είναι ικανές να επηρεάσουν τον χαρακτήρα της, αλλά και τον τρόπο διάχυσης της 
γνώσης και της πληροφορίας στα εμπλεκόμενα υποκείμενα Το παγκόσμιο ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
είναι μεγάλο αφού οι δυνατότητες τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο είναι τεράστιες.  

Ο ρόλος του δασκάλου θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση αφού καλείται να εφαρμόσει και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά και 
αποδοτικά, μέσα στην τάξη, όλες τις εφαρμογές των ΤΠΕ αναβαθμίζοντας τη σχέση των 
μαθητών με τη γνώση. 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να συζητήσει κριτικά και να αναδείξει τις αδυναμίες 
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στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. για 
την διεξαγωγή και υποστήριξη του διδακτικού τους έργου. Παράλληλα η παρούσα έρευνα 
αποσκοπεί να συμπληρώσει αντίστοιχες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν 
αξιοποιώντας δυο ποιοτικές τεχνικές συλλογής δεδομένων, την ημιδομημένη συνέντευξη 
και την συμμετοχική παρατήρηση. Στην πρώτη μέθοδο συμμετείχαν δεκαεπτά 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία στο νησί της 
Λέσβου ενώ η συμμετοχική παρατήρηση διεξήχθη σε δεκατρία σχολεία τα οποία 
επιλεχθήκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν μεγάλο μέρος της Λεσβιακής επικράτειας. 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΜΙΑ 

«ΠΕΡΙΕΡΓΗ» ΣΧΕΣΗ 
 

Σταρίδης Βαΐτσης, Εκπαιδευτικός 
Δεβράνη Αικατερίνη, Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής 

 
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός για τον εκπαιδευτικό κόσμο, πως η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου εν γένει και ιδίως των διδακτικού έργου, αποτελεί μια μορφή άγχους 
για τους εκπαιδευτικούς. Υπό το πρίσμα της ανωτέρω θεώρησης, ακόμη και η ίδια η 
επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι δάσκαλοι, δύναται να επηρεάσει το 
εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία στο σύνολό της, με αποτέλεσμα, να κρίνεται 
αναγκαία από την παρούσα μελέτη, η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των πεποιθήσεων 
των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση, με τα επίπεδα εξουθένωσής τους. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι ερευνητές στο πέρας των πονημάτων τους, 
παραβλέπουν σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση, ως πιθανή πηγή επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, μολονότι ως διαδικασία, διατρέχει το σύνολο της 
εκπαίδευσης, κυριαρχώντας στις ζωές των μαθητών και δημιουργώντας πιθανότατα, 
ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η παρούσα μελέτη προσανατολίζεται και στοχεύει στην 
ανάδειξη της σχέσεως ανάμεσα στην αξιολόγηση και στο επίπεδο επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν, 
στην έρευνα συμμετείχαν 462 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
υπηρετούντες σε δημόσια σχολεία των περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας. Για τις ανάγκες 
της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Maslach Burnout Measure, το οποίο 
διερευνά το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, συμπληρωμένο 
από ερωτήσεις που αφορούν την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. 

Τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της παρούσης, κατέδειξαν την ύπαρξη και τη 
σημαντικότητα των σχέσεων και των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με την 
αξιολόγηση. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως  μόνο η διάσταση της έλλειψης προσωπικής 
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επίτευξης, σχετίζεται θετικά με την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον θεσμό της 
αξιολόγησης. Εν αντιθέσει, οι διαστάσεις της αποπροσωποποίησης και την 
συναισθηματικής εξάντλησης, συσχετίζονται αρνητικά. Τα δε πορίσματα, οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος βιώνουν αρκετά μέτρια επίπεδα 
επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

 

ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
 

Συριγωνάκης Μανώλης, Εκπαιδευτικός 
 
Αν εξετάσουμε τους βασικούς – γενικούς στόχους της θεσμικής εκπαίδευσης, θα 

παρατηρήσουμε ότι αυτοί έχουν διαμορφωθεί κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1980 με 
τον Ν. 1566/1985. Έκτοτε δε συζητήθηκε και δεν αναπτύχθηκε στην ελληνική κοινωνία ένα 
νομοθετικό πλαίσιο, που θα λάμβανε υπόψη του τη σημερινή ιστορικότητα και τις αυριανές 
προοπτικές της χώρας. Όλες οι μετέπειτα θεσμικές παρεμβάσεις ήταν αποσπασματικές και 
δεν αφορούσαν τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας στο σύνολό του. Μια από τις 
παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο θεσμός των μετεξεταστέων που αν 
μελετηθεί διαχρονικά θα αναδείξει τις ίδιες αποσπασματικές παρεμβάσεις που συμβαίνουν 
στα υπόλοιπα θέματα της εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα που ανακύπτουν από αυτήν την 
κατηγορία μαθητών είναι κατά πόσο είναι ικανοί σε γνωστικό επίπεδο να 
παρακολουθήσουν την επόμενη τάξη  ή με ποια αξιοκρατικά κριτήρια αξιολογηθήκαν;  Ένας 
παράγοντας που πρέπει να προσμετρηθεί είναι ο παιδαγωγικός, όπου πάντα δίνεται μια 
ευκαιρία στους μαθητές να αναθεωρήσουν τη μέχρι τότε στάση τους απέναντι στο σχολείο. 
Από ότι έχουν δείξει όμως οι έρευνες από τους μαθητές που επανέλαβαν την τάξη μόλις 
ένας στους τρεις είχε βελτιωθεί με βάση τη παλαιότερη εικόνα τους και οι υπόλοιποι 
χειροτέρευσαν.                                                                                                        

Η γενικότερη τάση σήμερα είναι οι μαθητές να μην επαναλαμβάνουν την τάξη, γεγονός 
που έχει επίπτωση στη προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές για την προαγωγή στην 
επομένη τάξη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνεται η αξία του απολυτηρίου και 
αυτό βέβαια αποτυπώνεται από τις έρευνες ως προς το εργατικό δυναμικό που 
απορροφάται στην αγορά εργασίας με μοναδικό προσόν το απολυτήριο Λυκείου. Στη  
παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της διαχρονικής αντιμετώπισης του 
θεσμού των μετεξεταστέων από το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και μια παρουσίαση των 
θέσεων των ιδίων των εκπαιδευτικών που έρχονται αντιμέτωποι  με αυτή την κατηγορία 
των μαθητών. 
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ PISA, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Χατζηνεοφύτου Σαλώμη, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, ΥΠΠΑΝ Κύπρου 
 
Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στον συσχετισμό των στόχων της εφαρμογής του 

Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA με τους στόχους της 
εφαρμογής της Αυθεντικής Αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, με σκοπό 
να παρουσιάσει αφενός τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εκπαίδευση και 
αφετέρου τις προοπτικές που διανοίγονται σε σχέση με τη διαμόρφωση των αυριανών, 
ενεργών πολιτών. 

Κύριος στόχος του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA είναι 
η αξιολόγηση του εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίοι 
βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Η Κύπρος συμμετείχε σε τρεις 
κύκλους του Προγράμματος (2012, 2015, 2018) με τα αποτελέσματα του 2012 και 2015 να 
έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, 
εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές), ενώ τα αποτελέσματα του 2018 αναμένονται περί τα 
τέλη του 2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2012 και 2015, οι 15χρονοι μαθητές στην 
Κύπρο δεν είναι σε θέση να εφαρμόζουν στον αναμενόμενο βαθμό τη βασική-πυρηνική 
γνώση σε νέα προβλήματα και περιβάλλοντα, και όπου μπορούν σε καταστάσεις του 
πραγματικού κόσμου, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη 
κοινωνία. Bασικό ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να έρχονται 
αντιμέτωποι με ζητήματα της καθημερινής ζωής μέσω της εφαρμογής της Αυθεντικής 
Αξιολόγησης, η οποία εξετάζει δεξιότητες και όχι έννοιες και πληροφορίες, με έμφαση στη 
βελτίωση της διαδικασίας μάθησης και στη μετατροπή της νέας γνώσης σε ουσιαστικά 
ωφέλιμη. 

Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση στοχεύει στο να προβληματίσει γύρω από τη 
χρησιμότητα και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας σε σχέση με τα εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα, να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά της Αυθεντικής Αξιολόγησης και τη 
διαδικασία εφαρμογής της σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς, να συζητήσει τις 
δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύψουν και να καταγράψει τα πιθανά οφέλη που θα 
αποκομίσουν πρωτίστως οι μαθητές και κατά συνέπεια το εκπαιδευτικό σύστημα. 
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4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
 

Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.02 
Λίβα Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 87.05 

 
Η παραδοσιακή συγκρότηση των θρησκειών γίνεται εντός των κοινωνικών ομάδων και 

των κοινωνικών κατασκευών που αυτές περιλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό είναι εύλογο οι 
κοινωνικές εξελίξεις να επηρεάζουν και τις θρησκείες και τις μορφές επικοινωνίας που 
αυτές υιοθετούν. Μία από αυτές τις εξελίξεις είναι και η δύναμη της επικοινωνίας που 
δημιούργησε το διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου στη θρησκευτική επικοινωνία είχε 
θετικές κοινωνικές συνέπειες. Πρωταρχικά, ενισχύει την ύπαρξη της θρησκευτικής 
πολυφωνίας κάτι που δεν ήταν εύκολο να γίνει με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούνταν. Μέσω του διαδικτύου ο καθένας πλέον έχει την ελευθερία να 
αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις θρησκείες, τόσο για τις 
παραδοσιακές και καλά εδραιωμένες όσο και για πιο σύγχρονες. Αυτό επιτρέπει στον 
άνθρωπο να επιλέξει και να πληροφορηθεί γι’ αυτό που τον ενδιαφέρει ακούγοντας 
διαφορετικές οπτικές, συχνά αντικρουόμενες, επιτρέποντάς του να εξάγει την προσωπική 
του άποψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μία πλουραλιστική κοινωνία, αντίθετα από 
το παρελθόν που η θρησκευτική πληροφόρηση ήταν συνήθως μονοδιάστατη. Εκτός όμως 
από το δέκτη των πληροφοριών, τη δυναμική της επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο 
χρησιμοποιούν και οι ίδιες οι θρησκείες αναδεικνύοντας νέες μορφές προσέγγισης. Στο 
παρελθόν, η θρησκευτική επικοινωνία ήταν αποκλειστικό προνόμιο των επίσημα 
εμπλεκόμενων και εκφραστών των θρησκειών. Η χρήση όμως του διαδικτύου επιτρέπει και 
την κοινωνική ανάμειξη και διάχυση, αφού εκφραστές των θρησκειών μπορούν να γίνουν 
και άλλοι άνθρωποι, ασχέτως αν η εμπλοκή τους με αυτές είναι άμεση ή έμμεση. Επιπλέον, 
η χρήση του διαδικτύου στη θρησκευτική επικοινωνία και οι διαφορετικές μορφές που 
περιλαμβάνονται σε αυτή, σε μία κοινωνία με σημαντικές θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, 
επιτρέπει τη διατήρηση της επιρροής της. Με αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, οι θρησκείες 
μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας ανάλογα με το κοινό στο οποίο 
στοχεύουν, κάτι που δεν ήταν εφικτό με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας.  
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Γκανέτσου Χαρά, Διδάκτορ Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση των σχολικών 

πρωταθλημάτων του Λυκείου με την επικοινωνία και την ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Αφόρμηση αποτέλεσε η εκδήλωση ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών - άξιο να σημειωθεί και αυτών που φοιτούν στην 
τρίτη Λυκείου- για την δημιουργία ομάδων οι οποίες θα λάβουν μέρους στους σχολικούς 
αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν ρωτήθηκαν τι 
προσδοκούν από αυτό οι κυριότερες απαντήσεις τους ήταν η κοινωνική αποδοχή και 
αναγνώριση, η ψυχαγωγία και η διέξοδος από ένα πολύ δύσκολο σχολικό πρόγραμμα και η 
δημιουργία φίλων, έννοιες που αξίζει να διερευνηθούν περαιτέρω. Αποφασίστηκε, λοιπόν, 
η διεξαγωγή έρευνας αν πράγματι μπορούν να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι. Η 
έρευνα έχει διάρκεια πέντε μήνες  και είναι ποσοτική, βασίζεται σε ερωτηματολόγια που 
μοιράστηκαν πριν αρχίσει η διαδικασία δημιουργίας των ομάδων και σε αυτά που θα 
μοιραστούν μετά το πέρα των σχολικών αγώνων. Επίσης θα παρθούν δύο συνεντεύξεις από 
συμμετέχοντες μαθητές, όπου θα καταγραφεί η άποψή τους. θα εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό. 
Αισιοδοξούμε σε μία μελλοντική μεγαλύτερης εμβέλειας έρευνα και στον σχεδιασμό  
επιπλέον σχολικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να έχουν δυνατότητα ψυχαγωγίας, 
δημιουργίας θετικών συναισθημάτων και δημιουργίας νέων φίλων, δίνοντας ταυτόχρονα 
άλλη διάσταση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.  

 

 
Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 

Κοσμαδάκης Νίκος, Υπόψηφιος Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών 
Λαπίδης Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων 

 
Η δημοκρατία είναι θύμα κατάχρησης. Εννοιολογικά, η δημοκρατία παραπέμπει σε μια 

κατάσταση διακυβέρνησης όπου κυρίαρχος είναι ο λαός. Ο λαός είναι εκείνος που 
λαμβάνει τις αποφάσεις, ενώ η αρχή της πλειοψηφίας προβάλλεται ως μια διαδικαστική 
αρχή. Τίθεται όμως ένα εύλογο ζήτημα: Τι συμβαίνει με τις μειοψηφίες? Είναι σε θέση μια 
πλειοψηφία να καταβαραθρώσει τα δικαιώματα μιας μειοψηφίας? Αδύνατο. Μια 
πλειοψηφία δε μπορεί να εισχωρήσει στο δικαιοδοτικό χώρο των μειοψηφιών, καθότι η 
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έννοια του δικαιώματος είναι ευθυγραμμισμένη με την ίδια τη δημοκρατία. Είναι συστατικό 
στοιχείο της δημοκρατίας, σύμφωνα με τη θεωρητική θεμελίωση της δεοντοκρατικής 
παράδοσης.  

Οι μειοψηφίες, ωστόσο, πρέπει να προστατευτούν μέσα σ΄ ένα δημοκρατικό πλαίσιο. 
Διαθέτουν μια απερίφραστη θετική ελευθερία για να διαμορφώσουν το σχέδιο ζωής τους, 
το οποίο καθοδηγείται στη βάση συγκεκριμένων και ιδιαίτερων πεποιθήσεων και 
κοσμοθεωριών. Πώς όμως προστατεύονται στην πολιτική πράξη? 

Προστατεύονται μέσα από συνταγματικές διακηρύξεις. Το Σύνταγμα, ως καταστατικός 
χάρτης,  οφείλει να επινοήσει τον τρόπο ώστε οι μειοψηφίες να απολαμβάνουν το ζωτικό 
χώρο τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο περί ανεξιθρησκείας, όπου 
αναγνωρίζεται η δυνατότητα στα άτομα να εκδηλώνουν δημόσια τις θρησκευτικές τους 
προτιμήσεις ακόμη κι αν η πλειοψηφία αντιτάσσεται. 

Μέσα από αυτήν την εισήγηση, θα γίνει αφενός προσπάθεια προσδιορισμού της 
έννοιας και των χαρακτηριστικών της μειοψηφίας σ΄ ένα δημοκρατικό πλαίσιο και 
αφετέρου θα υπάρξει προσπάθεια προσέγγισης τους όρου της Συνταγματικής δικαιοσύνης 
ως αντιστάθμισμα στην παντοδυναμία της εκάστοτε πλειοψηφίας.  

Η δικαστική εξουσία αποτελεί βασικό ¨εργαλείο¨ και ¨μέσο προστασίας των 
δικαιωμάτων της μειοψηφίας απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε κυβερνητικής 
πλειοψηφίας. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων δικαιολογείται έτσι 
και γίνεται γενικότερα αποδεκτός, επειδή λειτουργεί ως αντίβαρο ή αντιστάθμισμα στην 
παντοδυναμία της πλειοψηφίας και χρησιμεύει τελικά ως εγγύηση κατά της “πολιτικής 
απολυταρχίας”, από όπου και αν αυτή προέρχεται. Ο αντιπλειοψηφικός  χαρακτήρας του 
θεσμού συνέτεινε πολύ στη σημερινή αρμονική ένταξη του στη λειτουργία μιας 
πλουραλιστικής δημοκρατίας. 

 

 
ΗΘΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Μπελαδάκη Δέσποινα, Οικονομολόγος, MSc 

 
Επί χιλιετίες η έννοια της ηθικής υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων, καθώς ασχολείται με 

το πώς αυτοί αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα, ώστε να προάγεται το 
κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα, η έννοια του καλού και του κακού, 
του δίκαιου και του άδικου. Με την πάροδο των χρόνων, οι κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις συντέλεσαν στην δημιουργία και την είσοδο των 
επιχειρήσεων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, δημιουργώντας μας έτσι την ανάγκη, να εξετάσουμε 
και να μελετήσουμε την ηθική στον επιχειρηματικό κλάδο. 

Στον 21ο αιώνα συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι, οι θεσμοί 
όπως η οικογένεια και τα κράτη. Όμως η επιχείρηση οπουδήποτε και να βρίσκεται και 
ασχέτως μεγέθους ή βιομηχανικού κλάδου, έχει πια γίνει ουσιαστικότατο μέρος του 
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κοινωνικού ιστού και επιβάλλεται να μελετήσουμε την φιλοσοφία της και την ηθική της. 
Αποτελεί πλέον αδιάρρηκτο μέρος της κοινωνίας και υπό την έννοια αυτή έχει μεγάλη 
ευθύνη για το περιβάλλον και το μέλλον αυτής. 

Η ηθική των επιχειρήσεων είναι ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία, 
επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς στο παγκόσμιο περιβάλλον και επηρεάζει θετικά ή 
αρνητικά την εξέλιξη και ευημερία της κοινωνίας. Όπως σε παλαιότερες εποχές ένα σωστά 
δομημένο και συνεχώς προσαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο αποτελούσε την προϋπόθεση του 
κοινωνικώς αποδεκτού γίγνεσθαι, έτσι και η σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να έχει 
κοινωνικά αποδεκτές διαδικασίες, ή καλύτερα, μία επιχειρηματική ηθική διατυπωμένη με 
συνέπεια και κοινωνική συμβατότητα. 

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να εξετάσει και να αναλύσει την έννοια και τη 
σημασία της ηθικής στον κλάδο των επιχειρήσεων και να παρουσιάσει την πορεία της στο 
χρόνο. Παρουσιάζονται οι έννοιες της ηθικής, της αλήθειας και της φιλοσοφίας και το πώς 
αυτές οι τρεις συνδέονται μεταξύ τους. Επισημαίνονται οι διαστάσεις της ηθικής, καθώς 
γίνεται και μία προσέγγισή της από επιστημονική και φιλοσοφική σκοπιά. 

 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
Μπεχλιβάνη Ευαγγελία, Ειδικευόμενη Παιδίατρος 

Μπεχλιβάνη Νικολέτα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
 
Περισσότερο από το ένα τέταρτο των προσφύγων και των μεταναστών φέτος  στην 

Ευρώπη  ήταν παιδιά, πολλά χωρίς τους γονείς τους. Στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, οι 
συνθήκες παραμένουν δεινές για χιλιάδες ανθρώπους ενώ εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες έχουν επισημάνει τους κινδύνους ιδίως για τα ασυνόδευτα ανήλικα: η 
ανεπαρκής εποπτεία και ατομική στήριξη επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία 
και συνδέονται με την κακοποίησή τους (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
κακοποίησης).  Ήδη  έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες, εκμετάλλευση/ διακίνηση 
προσφύγων, κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, εξαφανίσεις ασυνόδευτων 
προσφυγόπουλων ενώ οργανωμένες συμμορίες  εμπορεύονται τους ανήλικους για 
σεξουαλική ή άλλη καταναγκαστική εργασία. 

Περισσότερο από το 50% των παιδιών προσφύγων σε όλο τον κόσμο δεν πάνε σχολείο 
τη στιγμή που η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μηχανισμό ενταξιακής πολιτικής αλλά 
επιπλέον συμβάλλει στην αντιμετώπιση και άμβλυνση  ξενοφοβικών και ρατσιστικών 
συμπεριφορών. Θα πρέπει να προστεθεί ότι, συχνά η ανηλικότητα, ως κατάσταση γενικής 
ευαλωτότητας του παιδιού μπορεί να επιβαρύνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικής 
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ευαλωτότητας: χρόνια ασθενείς, ανάπηροι, και ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν υπο-
κατηγορίες ανήλικων προσφύγων που έχουν ειδικές ανάγκες κατά την απόλαυση του 
δικαιώματος στην υγεία και την  εκπαίδευση και συνεπώς δημιουργούν ειδικές 
υποχρεώσεις στα κράτη υποδοχής. 

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν, στην Ελλάδα και διεθνώς  γύρω από την 
έννοια της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως ιδιαίτερος κλάδος των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Διεθνή κείμενα όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,  η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Σύμβαση της Γενεύης για το 
καθεστώς των προσφύγων (1951) αλλά και η εθνική νομοθεσία δεσμεύουν την Ελλάδα στην 
ικανοποίηση κυρίαρχων αναγκών των προσφύγων  που αφορούν μεταξύ άλλων σε 
πρόσβαση σε ουσιαστικές υπηρεσίες υγείας και  εκπαίδευσης.  Ιδιαίτερα μέσα από τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού( άρθρα 22,24 και 28) προτάσσεται το  βέλτιστο 
‘συμφέρον’ των παιδιών (προσφύγων) ως κρίσιμος δείκτης για την αξιολόγηση της 
απόλαυσης των δικαιωμάτων τους στην υγεία και την εκπαίδευση. 
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4.1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ 
 

Πατεράκη Άννα, Διδάκτορας παν. Ιωαννίνων, Κοινωνική Επιστήμων 
Πατεράκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

 
Τη διαχείριση και διακίνηση της διοικητικής πληροφορίας στα πλαίσια και στις 

δυνατότητες των δεδομένων της εποχής του, και την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του 
θεσμού των Χριστιανικών Δημογεροντιών στις επαρχίες κάθε διοικητικού Τμήματος της 
Ύστερης Τουρκοκρατίας, ασκούσε θεσμικά, μισθοδοτούμενος υπάλληλος τους, με τον τίτλο 
: Επιστάτης της Δημογεροντίας. 

Περιφερόμενο εκτελεστικό όργανο, ήταν ο παράγων και αντιπρόσωπος της 
Δημογεροντίας, «πανταχού παρών» στις επαρχίες και στα χωριά. Υπεύθυνος των 
υποθέσεων αλλά και αναμεταδότης της διοικητικής πληροφορίας καθώς και υλοποίησης 
της κοινωνικής λειτουργίας και διοικητικής εξουσίας της, προς και από τον Χριστιανικό λαό 
της περιοχής του. 

Επικοινωνώντας και διαλαλώντας, πληροφορώντας, ανακοινώνοντας και εκτελώντας 
βασικές διοικητικές λειτουργίες-πράξεις για την κοινωνική και πολιτική λειτουργία, του 
θεσμού της Δημογεροντίας, συνέβαλε καταλυτικά στην οικονομική ζωή του δημοσίου βίου 
των Χριστιανών της Κρήτης, σε καθεστώς δουλείας. 

Το θεσμό υπηρέτησαν μορφές που αν και δεν διακρίνονταν για τις γραμματικές γνώσεις, 
τη λογιότητα και τη μόρφωσή τους, εν τούτοις υπήρξαν σοβαροί άνθρωποι, σημαντικοί 
παράγοντες του ιστορικού γίγνεσθαι στην περιοχή τους. Ενδεικτικά και περιληπτικά 
αναφέρονται οι δύο περιπτώσεις : του καπετάν Μανόλη Κοκκίνη, Επιστάτη στη Χριστιανική 
Δημογεροντία Λασιθίου. Αιρετός Δήμαρχος Νεάπολης Λασιθίου έπεσε μαχόμενος ως 
οπλαρχηγός των επαναστατών. Ο Λεωνίδας Κουρμούλης, Δημογέρων στη Χριστιανική 
Δημογεροντία Ηρακλείου, Επιστάτης της επαρχίας Μεσαράς, υπήρξε ηγέτης του κινήματος 
των «Αδερφοχτών» . 

Η εισήγησή μας κατευθύνεται στους άξονες αναφοράς στην κοινωνία, στον πολιτισμό, 
στην οικονομία και στην πολιτική, με σκοπό την έρευνα και γνωριμία του θεσμού του 
Επιστάτη παρουσιάζοντας σχετικές κανονιστικές διατάξεις λειτουργίας του. Προβάλλονται 
και σχολιάζονται δηλαδή επιλεκτικά, αντιπροσωπευτικά έγγραφα, διοικητικές πράξεις 
κ.τ.λ., δείγματα της λειτουργίας του, στη γεωγραφική έκταση των Τμημάτων (νομών) της 
Κρήτης κατά την περίοδο της Ύστερης Τουρκοκρατίας 1858-1898. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 

Τσολακίδου Σαββατού, Εργαστηριακό και Διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ 

Κοντογιάννη Σόνια, Υποψήφια Διδάκτωρ 
Ταστιόγλου Μιχάλης, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

 
Η επικοινωνία είναι το δυναμικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης των 

πολιτών. Αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και επικοινωνιακής διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών σε περίοδο έξαρσης των φαινομένων εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η 
ανεπαρκής επικοινωνιακή διαχείριση έχει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στους πολίτες ενώ η 
αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείρισης τους συμβάλλει στην πρόληψη, τον περιορισμό 
και την ανάκαμψη. Η συντονισμένη ενημέρωση και η επικοινωνιακή διαχείριση των 
πληροφοριών αποτελούν βασικές συνιστώσες για ενημερωμένους πολίτες ικανούς να 
αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί αντικείμενο μελέτης που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο 
Κοινωνικής Έρευνας του ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ, τον Μάρτιο του 2019, με σκοπό την πρόταση 
οργανωτικού μοντέλου δημιουργίας σύγχρονου Κέντρου Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων (ΚΕΔΚ), επιφορτισμένου με τη συλλογή, διαχείριση και διάδοση πληροφοριών 
σχετικών με την πρόληψη, εξέλιξη και τη διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής.  Το ΚΕΔΚ 
σχεδιάστηκε ούτως ώστε να υπάγεται ως μονάδα στην Ειδική  Γραμματεία Επικοινωνιακής 
Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης. Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται σε εκτεταμένη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και παρουσίαση καλών πρακτικών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων άλλων 
χωρών (Βέλγιο, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την δημιουργία αποτελεσματικής οργανωτικής μονάδας στο 
ελληνικό δημόσιο, στελεχωμένης και εξοπλισμένης κατάλληλα ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται σε φαινόμενα στρατηγικής επικοινωνιακής διαχείρισης, αποφυγής 
παραπληροφόρησης, δημιουργίας παρακρίσεων και άλλων αρνητικών επιπτώσεων. Η 
εργασία παρουσιάζει το μοντέλο που προκρίθηκε για να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις 
φυσικών καταστροφών σε τρία στάδια: της  προετοιμασίας, απόκρισης και 
ανασυγκρότησης. Προτείνεται να βρίσκεται σε επαγρύπνηση επί 24ώρου βάσεως, με 
οργανόγραμμα και περιγραφή εννέα θέσεων εργασίας του απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού με εξειδίκευση και ικανότητες στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων. Επιπλεον 
προτείνεται υλικοτεχνική υποδομή, σύνταξη πρωτοκόλλων συνεργασίας και δικτύωσης με 
συναρμόδιους φορείς ώστε να είναι ικανό να ανταποκρίνεται συντονισμένα και 
αποτελεσματικά σε κάθε φυσική καταστροφή διασφαλίζοντας συντονισμό, συνέργεια, 
αποφυγή επικαλύψεων, σύγχυση και ελλιπή πληροφόρηση. 
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ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Καρακώστα Σεβαστή-Μαρία, Δικηγόρος, ΜΔΕ δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης 

 
Αναμφισβήτητο γεγονός των τελευταίων ετών αποτελεί η εμφάνιση νέων, κυρίως 

ηλεκτρονικών, μορφών επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και έκφρασης απόψεων 
τόσο στο πεδίο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου βίου. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail), τα ιστολόγια (blogs, vlogs), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, 
twitter k.a.), έχουν διευρύνει την κοινωνία της πληροφορίας, συνιστώντας, ταυτόχρονα, και 
βήμα προς έκφραση δημόσιου λόγου από μεγάλες μερίδες ανθρώπων, στο πλαίσιο του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Από την άλλη 
πλευρά, τα ανωτέρω μέσα επικοινωνίας αποτελούν διαύλους κοινοποίησης, μεταξύ άλλων, 
και πολύ προσωπικών πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική ζωή των χρηστών, μέχρι το 
βαθμό, βέβαια, στον οποίο οι τελευταίοι επιθυμούν να τις γνωστοποιούν.  

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη μια πλευρά διευκολύνεται η διάχυση παντός είδους 
πληροφοριών και η δημόσια τοποθέτηση των χρηστών επί ζητημάτων που άπτονται 
ζητημάτων του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, ωστόσο η εν λόγω “επανάσταση”, στο πεδίο 
της επικοινωνίας και της πληροφορίας, και η απελευθέρωση των μέσων υλοποίησής της 
συγκρούεται με το συνταγματικά κατοχυρωμένο απόρρητο των επικοινωνιών και το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο στοιχείο της ιδιωτικότητας της προσωπικής ζωής των 
χρηστών, ανακύπτοντας και το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους.  

Με αφετηρία το δεδομένο γεγονός ότι η αξιοποίηση των εν λόγω μέσων επικοινωνίας 
ενέχει το στοιχείο της συναίνεσης των χρηστών περί των κοινοποιούμενων πληροφοριών 
που αφορούν την ιδιωτική τους ζωή, ανακύπτει το ερώτημα σε ποιο σημείο σταματάει η 
συναίνεσή τους αυτή και αρχίζει η παραβίαση του απόρρητου της επικοινωνίας και των 
προσωπικών δεδομένων του χρήστη.   

Ο παρών προβληματισμός συνιστά το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης και 
εξετάζεται υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών  
δεδομένων. 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

243 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Σάρρας Σάββας, Κοινωνιολόγος, Μ.Α. Συμβουλευτικής Ειδικός Επιστήμονας «Συνήγορος του 

Πολίτη»  υ. Διδάκτορας ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας 
 
Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση συλλογικής αντίληψης για διάφορα τρέχοντα 

θέματα είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε χώρους άμεσης επικοινωνίας και διάδρασης, όπως 
συμβαίνει μεταξύ υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και πολιτών.  

Η διερεύνηση αυτού του πεδίου, ήταν αντικείμενο έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης πολιτών.  

Το δείγμα προσεγγίστηκε με τη χρήση μεθόδων ποιοτικής έρευνας, όπου οι 
ερωτώμενοι/νες, μπορούσαν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, να εκφράσουν τη γνώμη 
και τις αντιλήψεις τους για το θέμα της ερώτησης: «Σύμφωνα με την εμπειρία σας, για 
ποιες αιτιάσεις δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών;».  

Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία «έρευνας ειδικών πληθυσμών», ο δε τρόπος συλλογής 
των δεδομένων έγινε με αξιοποίηση ανοικτών απαντήσεων. Μεταξύ των υπο-κωδικών που 
δημιουργήθηκαν, η αντίληψη ότι «γίνεται δυσφήμιση των υπαλλήλων από τα ΜΜΕ και 
επηρεασμός της αντίληψης των πολιτών», είναι ιδιαίτερα εμφανής στην έκφραση των 
υπαλλήλων Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Οι υπάλληλοι εκτιμούν ότι αιτία για αυτή την κακή και 
απαξιωτική συμπεριφορά των πολιτών είναι η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί από 
την επί σειρά ετών κακή λειτουργία του δημοσίου τομέα αλλά και από αυτή που έχει 
καλλιεργηθεί από τα Μ.Μ.Ε. εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. 

Η ανάδειξη της θεματικής στοχεύει στην προσπάθεια εντοπισμού και καταγραφής 
στερεοτυπικών αντιλήψεων που εδράζονται στην επιρροή  των ΜΜΕ και στην ανάδειξη της 
αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αλλαγή τους, ώστε να μη επηρεάζεται δυσμενώς η 
εργασιακή ζωή των υπαλλήλων. 

 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 
Σιούλη Ζωή, Υποψήφια διδάκτωρ πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, 
προϊσταμένη Γ΄ διεύθυνσης επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ, μέλος του μητρώου κύριου 

διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ 
 
Στις ημέρες μας το φαινόμενο των ψευδεπίγραφων ειδήσεων, μέσω των οποίων 

εσκεμμένα παραπλανούνται οι άνθρωποι,  εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.  Στην επέκταση 
του φαινομένου υποβοηθά η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής, η 
παγκοσμιοποίηση, τα πολιτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Ενώ δισεκατομμύρια 
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χρήστες σήμερα, χάριν αυτών των εξελίξεων, θεωρούν ότι βιώνουν το εκδημοκρατισμό των 
ειδήσεων που παράγουν τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα, η 
τηλεόραση και  το ραδιόφωνο, παράλληλα κινδυνεύουν να χειραγωγηθούν, να 
τρομοκρατηθούν να περιθωριοποιηθούν και να υποστούν συνέπειες υλικές και 
πνευματικές. Το χειρότερο από όσα καταλογίζονται στο φαινόμενο είναι ο εθισμός των 
πολιτών στο ψεύδος και στην παραπλάνηση με αποτέλεσμα την παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων τους όπως η προστασία της ιδιωτικότητας και της 
ψυχοσυναισθηματικής τους υγείας.  

Οι ψευδείς ειδήσεις είναι κάτι που απασχόλησε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία του 5ου 
π.Χ. αιώνα. Το παραστατικότερο κείμενο που περιγράφει τον άνθρωπο καθηλωμένο να 
αντιλαμβάνεται ψευδή πράγματα ως αληθή είναι του Πλάτωνα. Αντίθετα, σε κείμενο του 
Γοργία κατατίθενται οι απόψεις του για το παίγνιο του λόγου.  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της διαχρονικότητας του 
φαινομένου των ψευδεπίγραφων ειδήσεων- εντυπώσεων. Με οδηγό αποσπάσματα από 
την αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα και το Ελένης Εγκώμιον του Γοργία θα 
καταδείξουμε τις επίκαιρες θέσεις τους και το εάν τους ενδιέφερε η αλήθεια ή ο 
αποτελεσματικός και επιτυχής λόγος. Μετά από την ανάδειξη των αντίθετων θέσεων του 
Γοργία και του Πλάτωνα και εφόσον οι ευθύνες της έκτασης του φαινομένου των ψευδών 
ειδήσεων εστιάζονται στους χρήστες της πληροφορίας και στην κριτική τους ικανότητα, 
προτείνεται η εισαγωγή σχετικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ο διαχωρισμός της αληθινής από την ψευδή είδηση καθίσταται ικανός είτε με 
γνώσεις σχετικές στην επικοινωνία του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης και 
κοινωνικής δικτύωσης ή με τη δημιουργία κριτικής σκέψης και καλλιέργειας κινήτρων 
συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 
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4.2.ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΞ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ RED UMBRELLA ATHENS 
 

Καρτσωνάκη Παναγιώτα (Πανδώρα), Επί πτυχίω φοιτήτρια Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
Εικαστική Εμψυχώτρια - Συντονίστρια Δράσεων Ενδυνάμωσης Red Umbrella Athens 

Ξανθάκη Μαρία, Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων 
Red Umbrella Athens/Σύλλογος Θετική Φωνή 

Αρσένη Αναστασία, Συντονίστρια Ευρωπαϊκού προγράμματος TransR & Συντονίστρια 
Επικοινωνίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Red Umbrella Athens/Σύλλογος Οροθετικών 

Ελλάδος "Θετική Φωνή" 
 
Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ (ΕσΒτΣ) στην Ελλάδα είναι μία κοινωνικά 

στιγματισμένη ομάδα με περιορισμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι 
ΕσΒτΣ είναι μία ποικιλόμορφη ομάδα ατόμων με διαφορετική εθνικότητα, ταυτότητα 
φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία και πολλών άλλων κοινωνικών ταυτοτήτων. 
Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σεξ σε στούντιο, σπίτια, ξενοδοχεία, στο δρόμο, σε strip 
clubs ή να συμμετέχουν σε ερωτικές ταινίες. Οι λόγοι που κανείς εργάζεται στο σεξ 
ποικίλουν και σίγουρα είναι σύνθετοι. Κοινό σημείο για όλους τους ΕσΒτΣ ανεξαρτήτως 
ταυτοτήτων είναι ο πολλαπλός στιγματισμός και οι κοινωνικές διακρίσεις, οι οποίες έχουν 
εδραιωθεί και αναπαράγονται συνεχώς μέσα από τη στερεοτυπική προβολή της «γυναίκας-
πόρνης» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνολικά τα ΜΜΕ  και τις τέχνες. Στο Κέντρο 
ημέρας του Red Umbrella Athens πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως από το  2016 
καινοτόμες δράσεις ενδυνάμωσης για γυναίκες (cis-trans) και άντρες εργαζόμενες/ους στο 
σεξ. Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο οι καλλιτεχνικές  δράσεις πλαισιώνονται και με 
άλλα επικοινωνιακά μέσα, όπως ακτιβιστικές δράσεις με τη συμμετοχή της ίδια της 
κοινότητας των ΕσΒτΣ. Μία ακόμη δράση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Athens 
Pride 2019, ήταν η εικαστική έκθεση «ΦΡΥΝΗ-Xenos Art Project». Ήταν η πρώτη έκθεση 
πανελλαδικά που είχε ως θέμα την εργασία στο σεξ με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών και 10 
επιστημόνων και ομότιμων ΕσΒτΣ. Στόχο έχουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση  
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, μέσω της διάχυσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Η 
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διάχυση αυτή έχει πολλαπλό αντίκτυπο στην προώθηση της ορατότητας, αυτής της 
αόρατης κοινωνικά ομάδας, αλλά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων της. 
Συμπερασματικά, η χρήση των τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση δράσεων προώθησης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τόσο για τους ΕσΒτΣ όσο και για κάθε άλλη κοινωνικά ευπαθή ομάδα. Είναι 
σημαντικό λοιπόν να μην αποκλείουμε από καμία ενέργεια διεκδίκησης δικαιωμάτων και  
ορατότητας τα ίδια τα άτομα των κοινοτήτων, αποσκοπώντας έτσι στην ισότιμη 
συμπερίληψή τους. 

 

 
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 

 
Κεραμιώτη Λυδία, Φοιτήτρια 

 
Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το πως ένας άνθρωπος μπορεί να φερθεί με ένα τόσο βίαιο 

τρόπο σε έναν συνάνθρωπο του, μέχρι το σημείο να του αφαιρέσει τη ζωή χωρίς κάποιο 
συγκεκριμένο (σοβαρό) λόγο.  Οφείλεται λοιπόν αυτό σε μία ψυχική ασθένεια ή κάποια 
διαταραχή την οποία πάσχει ένα άτομο; Αρχικά θα πρέπει να διερευνηθεί το τι ακριβός 
είναι το έγκλημα. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε με βάση στατιστικά δεδομένα αν το 
έγκλημα είναι γένους θηλυκού ή γένους αρσενικού. Στη συνεχεία, θα πρέπει να 
αναλύσουμε το προφίλ του εγκληματικού νου και οι μέθοδοι που ακολουθούνται στη 
σκιαγράφηση του προφίλ ενός εγκληματία. Θα αναφερθεί το τι ρόλο παίζει το παρελθόν 
ενός εγκληματία και αν είχε κάποιες τραυματικές-οικογενειακές εμπειρίες. Θέμα 
προσέγγισης μας ο κατά συρροήν δολοφόνος και η ανασκόπηση του προφίλ του, μια 
προσπάθεια κατανόησης της προσωπικότητας του, της ψυχικής του υγείας και τις 
βαθύτερες αίτιες των εγκλημάτων τους. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια σειρά φόνων, 
γιατί έφτασε ως εκεί, και τι ικανοποίηση του προσφέρει; Είναι μια διαταραγμένη 
προσωπικότητα ή ένας άνθρωπος με πλήρη συνείδηση  των πράξεων του;  

 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΠΕ70- ΤΕ19 Μed ΡΗΤΟΡΙΚΗ 

 
Το 2015 ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η αριστερή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ μετά 

από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και ενώ η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελιζόταν την 
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απαλλαγή από τα μνημόνια, μετά την εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015, 
υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Η  παραπάνω συνθήκη  μετέβαλε άρδην τόσο τους πολιτικούς 
συσχετισμούς όσο και το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου. Το παλαιό δίπολο  πολιτικής 
αντιπαράθεσης «Αριστερά-  Δεξιά» είχε αντικατασταθεί  από το δίπολο «Μνημόνιο –
Αντιμνημόνιο ». Ωστόσο, το τελευταίο,  μετά το 2015 έπαψε ουσιαστικά να υφίσταται  ως 
βασική αντιπολιτευτική ρητορική καθώς λίγο ή πολύ όλες οι πολιτικές παρατάξεις που 
εμπλέκονταν στη διακυβέρνηση της χώρας είχαν υπογράψει μνημόνια. Οι αλλαγές αυτές 
διαμόρφωσαν μια νέα ρητορική στον πολιτικό λόγο και άλλαξαν τη χρήση των  Στρατηγικών 
Απολογίας . Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται  οι Στρατηγικές Απολογίας των ομιλητών 
δύο κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ-κυβέρνηση, ΝΔ- αξιωματική αντιπολίτευση), έτσι όπως αυτές 
καταγράφηκαν στη συζήτηση που έλαβε χώρα την  5η  Δεκεμβρίου του 2015, στην Μ΄ 
συνεδρίαση της βουλής για την κύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι λόγοι δεκατεσσάρων (14) βουλευτών. Η 
κατηγοριοποίηση των Στρατηγικών Απολογίας που προέκυψε από την αποδελτίωση του 
ερευνητικού δείγματος στηρίχτηκε στο ταξινομικό σύστημα του Benoit (1995). Στην εργασία 
γίνεται ποσοτική καταγραφή της χρήσης  ανά είδος στρατηγικής και υποστρατηγικής, ανά 
ομιλητή και πολιτική παράταξη. Τέλος κατατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.  

 

 
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΗΘΟΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 
 

Λαμπρογεώργου Μαγδαληνή, ΠΕ70, ΤΕ19, Μed Ρητορικής 
 
Η οικονομική κρίση και η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετέβαλε ριζικά το πολιτικό προσκήνιο της 
Ελλάδας, και κατά συνέπεια τα αντικείμενα μελέτης του χώρου της Πολιτικής Επικοινωνίας. 
Η λήψη μέτρων λιτότητας, η πάροδος ενός δημοψηφίσματος, η ανάδειξη ενός αριστερού 
κόμματος ως κυβερνόν κόμμα, η πιστή αντιπολίτευση και η εμφάνιση ενός ακροδεξιού 
κόμματος εντός της Βουλής είναι ορισμένα μονάχα από τα στοιχεία που συνέθεσαν το 
ιστορικό συγκείμενο ανάπτυξης του κοινοβουλευτικού λόγου. Στερεοτυπικά δίπολα 
αντιπαράθεσης (π.χ.δίπολο δικομματισμού) στην ιστορία του ελληνικού πολιτικού 
γίγνεσθαι επανεξετάστηκαν υπό το πρίσμα της μνημονιακής εμπλοκής, το οποίο έδωσε 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη Αd Ηominem επιχειρημάτων.  

Το Αρνητικό Ηθοτικό Επιχείρημα (Negative Ethotic Ad Hominem Argument) αποτελεί 
«πρωτογενή προσωπική επίθεση ή αντίκρουση ενός επιχειρήματος δια της αντεπιθέσεως 
στο πρόσωπο που το εκφέρει». Πρόκειται για εκείνο το είδος επιχειρήματος, στο οποίο 
στόχος είναι η αφαίρεση αξιοπιστίας εκ των συμπερασμάτων του αντιπάλου, μέσω 
επίκλησης στο ήθος του. Οι επιθέσεις αυτές εστιάζουν στην προσωπικότητα του αντιπάλου, 
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στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, στις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του, στην 
αντίφαση προηγούμενων τοποθετήσεων και τωρινών, στην ανακολουθία λόγων και έργων, 
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την επιχειρηματολογία του.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση των Αρνητικών Ηθοτικών Επιχειρημάτων και τη 
συστηματική αξιοποίησή τους ως αναλυτικά εργαλεία για τη διερεύνηση του σύγχρονου 
ελληνικού κοινοβουλευτικού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έννοια του Ήθους από 
τον κλάδο της Ρητορικής Κριτικής όσο και την έννοια του Αρνητισμού από τον κλάδο της 
Στρατηγικής Πολιτικής Επικοινωνίας.  

Η έρευνα διεξάγεται στο επίσημο έγγραφο της κοινοβουλευτικής συζήτησης περί 
ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κύρωση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016». Η καταγραφή των αρνητικών ηθοτικών 
επιχειρημάτων πραγματοποιείται στο λόγο του Μεϊμαράκη Ευάγγελου-Βασιλείου, 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

 
ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2015: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΝΔ) ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ  
 
Οικονόμου Κασσιανή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής ΔΠΘ (Ειδίκευση Ευρωπαικό 

Δικονομικό Δίκαιο), Πτυχίου  Πολιτικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα ''Ευρωπαικής Κοινωνικής Πολιτικής'' (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  

 
Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η ανάδειξη των τηλεοπτικών πολιτικών διαφημίσεων 

των  κομμάτων (ΝΔ–ΣΥΡΙΖΑ) κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις (Ιανουάριος 
'15- Σεπτέμβριος '15). Ειδικότερα η εισήγηση επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά 
ερωτημάτων όπως: i) Ποια ήταν η κυρίαρχη θεματολογία; ii) Ποιο ήταν το στοιχείο που τις 
χαρακτήριζε και ποιος ο στόχος τους; 

Αρχικά παρουσίαζονται τα σποτ των κομμάτων (Ιανουάρος '15) με αυτά της ΝΔ να 
επικεντρώνονται γύρω από την ρητορική του φόβου και της καταστροφολογίας, 
προβάλλοντας την ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη με ευρωπαϊκό προσανατολισμό,  με κοινό 
χαρακτηριστικό το προσωποκεντρικό στοιχείο (εμφάνιση Α.Σαμαρά). Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (αγρότες, γυναίκες), στην 
«ανθρωπιστική» κρίση, στην καλλιέργεια της ελπίδας, του νέου που έρχεται, προτάσσοντας 
το δίπτυχο «φόβος ή καταστοφή» χωρίς να προβάλλεται η φυσιογνωμία του αρχηγού ως 
«σωτήρα» ενώ η Ευρώπη παρουσιαζόταν σαν μια επιλογή με θετικό πρόσημο. Στη συνέχεια 
τα σποτ (Σεπτέμβριος '15) της ΝΔ επικεντρώθηκαν σε κοινωνικές ομάδες (άνεργοι,  
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες) προτάσσοντας το μήνυμα «Όλοι μαζί ανοίγουμε τον δρόμο-Η 
Ελλάδα μπροστά» το οποίο χαρακτηρίζονταν από ενωτική διάθεση, βάζοντας ως στόχο την 
ανάπτυξη της χώρας απειχόντας παράλληλα την ευρωπαϊκή πολτική της πορεία. Ενώ του 
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ΣΥΡΙΖΑ στόχευαν σε βασικά ζητήματα της κοινωνικοπολιτικής ζωής, με κυρίαρχο σύνθημα: 
«ξεμπερδεύουμε με το παλιό–κερδίζουμε το νέο». Επίσης έκανε την εμφάνιση, το στοιχείο 
του προσωποκεντρικού χαρακτήρα (εμφάνιση Α.Τσίπρα), χρησιμοποιώντας ένα πιο 
αισιόδοξο λεξιλόγιο με επίκντρο την ελπίδα ενώ παράλληλα γινόταν φανερή και η χρήση 
μυθοπλαστικής δύναμης (νέοι, συνταξιούχοι). 

Ο στόχος μας είναι: Να αναδείξουμε ότι και τα δυο κόμματα εστίασαν περισσότερο στις 
εικόνες, στόχευαν σε θυμικό επίπεδο, στην ελπίδα, στο φόβο (ως μέσο πειθούς) αλλά και 
ότι οι δυο τηλεοπτικές προεκλογικές αναμετρήσεις, χαρακτηρίζονταν από σύγχηση και 
αβεβαιότητα προβάλοντας αόριστες θέσεις που στόχευαν σε ευημερία της χώρας χωρίς 
όμως να γίνεται αναφορά στις προγραμματικές τους δηλώσεις. 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

250 
 

4.3.ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ  Μ.Μ.Ε. ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. 

 
Βουλγαρίδου Μαρία, Διδάκτωρ, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

 
Η γονική μέριμνα αποτελεί το κοινό  πολιτισμικό υπόβαθρο μεταξύ όλων των 

πολιτισμών και σε κάθε εποχή.  Οι σχέσεις γονέων παιδιών  προσδιορίζονται και 
διαμορφώνονται από το ευρύτερο κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι γονικοί δεσμοί. Τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα  
που βιώνουν οι οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη χώρα υποδοχής  
υπόκεινται σε ταχύτατες διεργασίες κοινωνικής αλλαγής.  Ο ρόλος της τεχνολογίας και των 
Μ.Μ.Ε. και σε αυτές τις αλλαγές είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως στην έκφραση του 
περιεχομένου της γονικής μέριμνας, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής του συνόλου της 
οικογένειας αλλά και τις μορφές επικοινωνίας γονέων και παιδιών και στις συνθήκες της 
προσφυγικής κατάστασης.  

Η παρούσα έρευνα, η οποία διενεργήθηκε εντός του Κ.Φ. Σχιστού,  επεξεργάζεται 
ποιοτικά δεδομένα προερχόμενα από  ανοικτές ερωτήσεις και διερευνά τα κάτωθι 
ερωτήματα:  

•        Πώς οι γονείς επηρεάζονται από  τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην έκφραση της  
γονικής μέριμνας, για να εκπαιδεύσουν και να πειθαρχήσουν τα παιδιά τους;  

•        Ποιο ρόλο παίζουν τα μέσα και η τεχνολογία στον ποιοτικό χρόνο  των οικογενειών 
και πόσο έχει διαφοροποιηθεί; 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Κολλιόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  
 
Στα δημοτικά σχολεία της πόλης των Σερρών, όπως και σε όλη τη χώρα, οι εκπαιδευτικοί 
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επιτελούν λειτούργημα υπό συνθήκες οικονομική κρίσης. Η αποτελεσματικότητα των 
σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηγεσία. 

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο που οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων της 
πόλης των Σερρών επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς. Διερευνά πώς η επικοινωνία 
επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και τη δημόσια εικόνα 
των οργανισμών.  

Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Η ποιοτική 
συνέντευξη αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες, απόψεις, ερμηνείες και διαδράσεις των 
ανθρώπων, ως σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας. Το δείγμα 
αποτέλεσαν είκοσι τέσσερις εκπαιδευτικοί από δεκαέξι σχολεία της πόλης των Σερρών.  

Αρκετοί διευθυντές διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, διευθύνουν με δημοκρατικό 
τρόπο, φροντίζουν για την  επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιδιώκουν να εμπνεύσουν. 
Εντός των σχολείων το επικοινωνιακό κλίμα είναι ανοιχτό. Αρνητικοί παράγοντες 
θεωρούνται η αδυναμία του διευθυντή να ισορροπήσει αντιθέσεις συνεργατών, ο 
περιορισμός του βαθμού ελευθερίας των εκπαιδευτικών, οι ασάφειες του νομικού 
πλαισίου και οι παρεμβάσεις συνδικαλιστών ιδιαίτερα σε θέματα επιλογής στελεχών.  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο. Αναγνωρίζεται η αξία ακαδημαϊκών γνώσεων στην άσκηση ηγεσίας, είναι 
επιθυμητή όμως η απόδειξη στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί είναι κουρασμένοι ή και 
δυσαρεστημένοι.  Αυτό δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την προσπάθεια στο διδακτικό έργο. Στην 
υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών όμως είναι αρνητικά διακείμενοι. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας φαίνεται να συμφωνούν με άλλες έρευνες.  

Σε σχολικές μονάδες που είναι αποτελεσματικές, επικρατεί ανοιχτό επικοινωνιακό 
κλίμα, διαθέτουν διευθυντές με δεξιότητες και χαρακτηριστικά ηγετών. Οι σχέσεις που 
δομούνται, στηρίζονται στην λεκτική επικοινωνία στην οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
διευθυντές και εκπαιδευτικοί. Στη μη λεκτική επικοινωνία, δίνεται έμφαση στην οπτική 
επαφή, τις κινήσεις του σώματος, τον τόνο της φωνής, την γνώση του αντικειμένου. Η 
διευθέτηση της επικοινωνίας μέσω του χρόνου και του χώρου δεν αποτελεί συνειδητή 
επιλογή των διευθυντών. 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, MED Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Η διαμεσολάβηση είναι μια νέα μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, 

η οποία εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 με σκοπό να συμβάλει στην αποφυγή των 
άσκοπων δικαστικών διενέξεων που οδηγούν στην υπερφόρτωση των δικαστηρίων και στην 
καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης. Κυρίως, όμως, ο θεσμός αυτός συμβάλλει στη 
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, δεδομένου ότι στηρίζεται στην αποτελεσματική 
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επικοινωνία των ατόμων για την επίλυση των συγκρούσεων-διαφορών τους  με τρόπο που 
οι ίδιοι θα επιλέξουν.  Σκοπός της παρούσας εισήγησης, λοιπόν, είναι η παρουσίαση - 
πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση 
αλλά και τη διαδικασία και τον ρόλο του/της διαμεσολαβητή/τριας  στην επίλυση μιας 
διαπροσωπικής σύγκρουσης- διαμάχης, ώστε να αναδειχθεί η δυναμική του θεσμού αυτού 
στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και στη βελτίωση των διαπροσωπικών 
τους σχέσεων. 

 

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ -ΓΟΝΕΪΚΑ- ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

Μαρκαντώνη Δωρίτα, Εκπαιδευτικός 
 
Το τελευταίο διάστημα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γονεϊκό πρότυπο και στις 

συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στη συμπεριφορά, αλλά και στην ψυχοσύνθεση ενός 
παιδιού. Αδιαμφισβήτητα, οι γονείς αποτελούν το πρώτο και σημαντικότερο πρότυπο. Τα 
παιδιά εξιδανικεύουν και αντιγράφουν τις συμπεριφορές των γονέων, επειδή θεωρούν ότι 
αυτές είναι οι σωστές. Χρειάζεται λοιπόν, να αποτελούμε ένα υγιές και θετικό πρότυπο για 
τα παιδιά μας, όσο δύσκολο κι αν είναι στις μέρες μας. Το υγιές πρότυπο προϋποθέτει το να 
κάνει κάποιος τις σωστές επιλογές. Οι επιλογές, η αξιολόγηση των θετικών ή αρνητικών 
στοιχείων για την ανάληψη μιας απόφασης και ο τρόπος χειρισμού μιας δύσκολης 
κατάστασης, διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα λεγόμενά μας. Προϋποθέτει 
ακόμη την παραδοχή των λαθών μας, τη σωστή διαχείριση των άσχημων συναισθημάτων, 
τον σεβασμό και πάνω από όλα την αγάπη, την αποδοχή και τη φροντίδα του ίδιου μας του 
εαυτού. Στην εισήγηση, θα παρουσιαστούν εκτενώς οι τρόποι με τους οποίους οι γονείς 
αποτελούν το "κακό πρότυπο" για τα παιδιά, αλλά και οι αντίστοιχοι θετικοί τρόποι, με 
τους οποίους μπορούμε να αποτελούμε υγιή πρότυπα στην ανατροφή των παιδιών. 
Είμαστε οι πράξεις μας κι όχι οι εξαγγελίες μας. Όσο πιο σύντομα το συνειδητοποιήσουμε 
αυτό, τόσο περισσότερο θα προσπαθήσουμε να είμαστε  εμείς αυτό που θέλουμε τα παιδιά 
μας να γίνουν. 

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Μαστοράκης Σωκράτης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων 
Παπαθανασίου Μαρία, Γαλλικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 
Κακουλάκη Αντωνία, Γερμανικής Γλώσσας - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 
Η έννοια της σύγκρουσης και κατ' επέκταση η διαχείρισή της, αφορά τις σχέσεις κάθε 

ομάδας όχι απαραίτητα με αρνητικό πρόσημο. Η διαχείριση συγκρούσεων δίνει σε κάθε 
μέλος μιας ομάδας τη δυνατότητα να επαναπροσδιοριστεί, να σκεφτεί, να αντιμετωπίσει 
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αντικειμενικά το πρόβλημα που προκύπτει, να συνεργαστεί και να βοηθήσει εν τέλει στη 
δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, καθαρού και αποδεκτού περιβάλλοντος μάθησης.  

Η σύγκρουση προϋποθέτει μία σχέση, μία αλληλεξάρτηση ανθρώπων με διαφορετικά 
προφίλ, νοοτροπίες και απόψεις. Η διαφορετικότητα αυτή μέσα από τη σύγκρουση θα 
φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα τα οποία η ομάδα στην προσπάθειά της να συνεχίσει 
την πορεία της θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να βρει εκείνη τις λύσεις προς όφελός της. 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά των 
συγκρούσεων και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά ώστε να ωφελήσουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διαχείριση μίας 
σύγκρουσης δεν μπορεί να έχει άλλο σκοπό από το να αποφέρει οφέλη στην ομάδα σε 
κάθε επίπεδο. Μια σύγκρουση θα περάσει από πολλά στάδια μέχρι να γίνει προφανής και 
να φέρει όλους τους συμμετέχοντες μπροστά στα νέα δεδομένα οδηγώντας τους προς την 
αυτογνωσία. 

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές  της μεθόδου της επισκόπησης 
βιβλιογραφίας σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών που έχουν 
ασχοληθεί με τη διαχείριση συγκρούσεων και την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Η χρησιμότητα αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι έρχεται να τονίσει και να καταδείξει 
τη σημαντικότητα αξιοποίησης συγκρουσιακών καταστάσεων που μπορούν να 
εμφανιστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία σαν ένα εργαλείο που θα οδηγήσει στην 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

Τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης ανέδειξαν την διαχείριση συγκρούσεων 
σαν μια καθοριστική δεξιότητα, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων καθώς βοηθά στην υγιή λειτουργία μίας ομάδας, αλλά αποτελεί και απαραίτητο 
συστατικό της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

 
Πέππα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός πε80 

 
Στις σημερινές συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει έναν 

οργανισμό να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί του. Τα προσόντα και η διάθεση των 
εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία, το 
αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης, η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, επηρεάζουν 
την παραγωγικότητά, τη φήμη και γενικότερη την εικόνα του οργανισμού.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε αφορά στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, για να 
διαθέτουν οι εργαζόμενοι τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν ικανή ηγεσία, 
η οποία να συντελεί, εκτός των άλλων, στη διαμόρφωση του κατάλληλου εργασιακού 
κλίματος δρώντας ως κινητήριος μοχλός που επηρεάζει τις αξίες, τα κίνητρα και τη 
συμπεριφορά των εργαζομένων. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονίσει τη σημασία της επικοινωνίας αλλά και 
της συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη ως παράγοντες αποτελεσματικής ηγεσίας, 
προκειμένου να είναι σε θέση να καθοδηγεί, συντονίζει και αναπτύσσει επαγγελματικά 
τους υφισταμένους του συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη  ολόκληρου του  
οργανισμού. 

 

ΥΠΕΡΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΞ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Σάββα Έλενα, Υποψήφια διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

 
Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας έχουν μπει για τα καλά στην 

καθημερινότητα του ατόμου της ύστερης νεωτερικότητας. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο 
να μελετήσει βιβλιογραφικά τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει η εισαγωγή τους στη 
διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Παρατηρείται λοιπόν, μία πρόδηλη 
υπερσεξουαλικοποίηση όλων των εκφάνσεων της “δημοφιλούς κουλτούρας”, η οποία 
ανοίγει νέα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η σεξουαλική επαφή 
από το σύγχρονο άνθρωπο (π.χ. έμφαση στην σεξουαλική επίδοση, απρόσωπο σεξ, 
σεξουαλικός αυτισμός), αλλά και για τον αν οδηγούμαστε σε μία νέα μορφή “σεξουαλικής 
καταπίεσης” σύμφωνα με την οποία το άτομο οφείλει να είναι υπερσεξουαλικό 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά πρότυπα. Πολλές πτυχές της 
σεξουαλικότητας έχουν μεταφερθεί στις νέες τεχνολογίες (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, sex apps, 
date apps). Ο τρόπος αυτός φαίνεται να είναι προσφορότερος αφού αποφεύγεται η κατά 
πρόσωπο αποτυχία, δεν απαιτεί σπατάλη χρόνου, ενώ προσφέρει μαζική διαμεσολαβημένη 
διαντίδραση με έναν θεωρητικά άπειρο αριθμό προσώπων. Παράλληλα, διευκολύνεται η 
κατά το δυνατόν εκτενέστερη παραμονή στο διαδίκτυο και άρα η ευρύτερη έκθεση σε 
διαφημιστικό υλικό, γεγονός που ευνοεί τις καπιταλιστικές αγορές. Η εικόνα 
πρωταγωνιστεί. Ο σεξισμός επανέρχεται με άλλη μορφή (“μεταφεμινιστικός”), ενώ η 
“σεξουαλική υποκειμενοποίηση” των γυναικών, αποτελεί νέο φεμινιστικό πρόταγμα. 
Πρόσωπα στοιβαγμένα στις προθήκες των social media, περιμένουν να βγουν από το σορό 
της αφάνειας διεκδικώντας ένα like. Η πρωτοκαθεδρία της ψηφιακής πορνογραφίας την 
ίδια στιγμή, προσθέτει νέα ερευνητικά ερωτήματα για την “αναοριοθέτηση των 
σεξουαλικών ρεπερτορίων” και τη μετάβαση από ένα μοντέλο “σεξουαλικής οικειότητας” 
σε ένα μοντέλο “ψυχαγωγικής κατεύθυνσης” της ερωτικής συνουσίας που ευνοεί το 
σεξουαλικού οπορτουνισμό. Αλλά κάπου εκεί, ανάμεσα στις αμέτρητες ευκαιρίες και 
ευκολίες γιγαντώνεται η μοναξιά. Το άρθρο συμβάλει στο να τεθούν νέα ερωτηματικά μέσα 
από μία διεπιστημονική προσέγγιση (σπουδών φύλου, επικοινωνίας).  
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4.4.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Μηλάκηs Ηρακλήs, Δικηγόρος 

 
Η πληροφόρηση των πολιτών του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου κόσμου για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα   είναι αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική περίοδο. 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ,  
τόσο στην ενημέρωση και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας προάσπισης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και στην διερεύνηση του βαθμού που αυτά 
κατοχυρώνονται ή καταπατούνται. Αρχικά παρουσιάζονται τα Α.Δ. και κυρίως  τα 
δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και  ιστορική αναδρομή  για την παρουσία  ή απουσία τους 
στην ελληνική εκπαίδευση από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η νομοθετική κατοχύρωσή τους μέσα στην θεσμοθετημένη 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως προκύπτει από τη δομή της τυπικής , κυρίως, εκπαίδευσης , 
αλλά και της άτυπης μορφής της. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιπτώσεις συχνής 
καταπάτησής τους σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με τυπικό και άτυπο τρόπο, 
κρούσματα ανησυχητικά για τις πολυσύνθετες σύγχρονες κοινωνίες. Στο τέλος 
παρατίθενται προτάσεις που απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς.  

 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  

 
Νέδος Απόστολος, Εκπαιδευτικός, MPA Διεθνές Πανεπιστήμιο 

 
Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η επιλογή των σχολικών μονάδων, στις οποίες 

πρόκειται να φοιτήσουν οι μαθητές, είναι ένα θέμα που συχνά συζητείται στους κύκλους 
της εκπαίδευσης, και αναφέρεται κυρίως στην επιλογή του σχολείου από πλευράς γονέων. 
Το γεγονός αυτό, δεν αναιρεί πως η επιλογή αυτή, χρησιμεύει ως μηχανισμός μόχλευσης 
και αλλαγής της δημόσιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας «κανόνες» της αγοράς. 
Αναπόφευκτα λοιπόν, παρατηρούνται και οι ανάλογες ενστάσεις της εκπαιδευτικής 
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κοινότητας, σχετιζόμενες με την αποδυνάμωση των σχολικών μονάδων, εξαιτίας της 
αποδυνάμωσης των κινήτρων αποδοτικότητας. Η επιλογή επιφέρει μείωση της ποιότητας 
του μαθητικού δυναμικού και της σχολικής ευημερίας γενικότερα. Στον αντίποδα, οι γονείς 
οδηγούνται σε επιλογή σχολείου με γνώμονα τον αριθμό των μαθητών της τάξης, το στυλ 
διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα της σχολικής μονάδας, αλλά 
και τη σχολική διεύθυνση. 

Η παρούσα εργασία λοιπόν, όπου συμμετείχαν 210 γονείς μαθητών που φοιτούν σε 
δημόσια δημοτικά σχολεία στις Σέρρες, διερευνά τα κριτήρια επιλογής των γονέων, την 
ανάγκη τους για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στην επιλογή σχολικής μονάδας φοίτησης, 
πέραν της προκαθορισμένης, όπου υπάγονται τα παιδιά τους, συνεξετάζοντας τη λογική, τις 
αξίες και τα θέματα επιρροής στη λήψη της απόφασής τους. Επιπλέον, διερευνώνται και οι 
επιπτώσεις αυτής τη επιλογής, στην εκπαίδευση γενικότερα. Βάσει των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων γονέων του δημόσιου σχολείου, μόνο το 67% στέλνουν τα παιδιά τους στην 
προκαθορισμένη από το νομοθετικό πλαίσιο σχολική μονάδα, με κριτήριο την απόσταση 
του σχολείου από το σπίτι. Μάλιστα, μόλις το 52% θα κρατούσε το παιδί του στο ίδιο 
σχολείο, αν η εκπαιδευτική ηγεσία έδινε δικαίωμα επιλογής σχολείου. Τα στοιχεία  που 
προέκυψαν από την έρευνα, δεικνύουν πως από πλευράς γονέων, η επιλογή σχολείων 
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, διότι δημιουργεί ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των 
σχολείων, αλλοιώνοντας και τη φύση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, μολονότι οι γονείς 
επιδιώκουν έτσι ποιοτικότερη εκπαίδευση. 
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4.7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.  

ΈΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

Δρακάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός, Τ. Σχ. Σύμβουλος, Msc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, 
Υποψήφια Phd του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 

Πανεπιστημίου Αiγαίου 
 
Η εμπειρία που βιώνει το κοινό σήμερα στα περισσότερα μουσεία υπερβαίνει τα όρια 

της επίσκεψης, της απλής θέασης ή της συλλογής πληροφοριών Οι πολιτιστικοί οργανισμοί 
παρέχουν εμπειρίες, είτε εμπορεύονται υλικά, είτε άυλα προϊόντα Ένας πολιτιστικός 
οργανισμός επικοινωνεί αφενός μέσα από τα αντικείμενα του και τον τρόπο προβολής 
τους,, αφετέρου από άλλα συστατικά του στοιχεία. Οι επικοινωνιακοί στόχοι ενός  χώρου 
πολιτισμού  σήμερα συνοψίζονται σε τρεις λέξεις: ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και 
συνειδητοποίηση.  

Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να αναδείξει πώς οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και επαγγελματίες μουσείων νοηματοδοτούν  τη διαδικασία της   μουσειακής  
εμπειρίας με παιδιά του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο οργανωμένης εκπαιδευτικής 
επίσκεψης Η νοηματοδότηση εξετάζεται σε σχέση με τους τρεις βασικούς  στόχους  της 
πολιτισμικής επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης , συμμετοχής και συνειδητοποίησης που 
υιοθετούν τα μουσειακά περιβάλλοντα σήμερα ακολουθώντας τακτικές marketing. Προς το 
παρόν δεν υπάρχει καμιά θεωρία για  το πώς προσλαμβάνεται η μουσειακή εμπειρία στην 
ηλικία των μαθητών του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο μιας  οργανωμένης σχολικής 
επίσκεψης και πώς αυτή η διαδικασία βιώνεται στο παρόν (ευαισθητοποίηση και 
συμμετοχή) και  επιδρά στη σχέση τους με το μουσείο μελλοντικά και δια 
βίου(συνειδητοποίηση). 

 Η μελέτη  αυτή είναι  θεμελιωμένη  στα δεδομένα από συνεντεύξεις   μαθητών 
Δημοτικού, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών Μουσείων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ενός κεντρικού 
φαινομένου στα δεδομένα και στηρίχθηκε στις αρχές της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας.  
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Η μέθοδος της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας επιλέχθηκε ως η μέθοδος 
συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων λόγω της  δυνατότητας να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της θεωρίας. Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία αποτελεί  μια από τις πιο γνωστές  
μεθοδολογίες στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας. Αποτελεί μια μεθοδολογική πρόταση που 
αποσκοπεί στην παραγωγή  θεωρίας  μέσου βεληνεκούς σχετικά με το εκάστοτε προς 
έρευνα  αντικείμενο, μια θεωρία που  θεμελιώνεται σε εμπειρικά δεδομένα , τα οποία 
συλλέγονται και αναλύονται με συστηματικό τρόπο 

 
 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Η 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 
Γεωργίου Ελένη, Δρ. Θεατρολογίας, Διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
Στην ανακοίνωση θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η πληροφορία και η 

επικοινωνία στην επιλογή δραματολογίου τόσο στο λεγόμενο εμπορικό θέατρο όσο και στο 
ποιοτικό. Μέσα από παραδείγματα συγκεκριμένων παραστάσεων και τάσεων θα εξεταστεί 
το πώς η πληροφορία επηρεάζει την επιλογή των έργων που ανεβαίνουν στις ελληνικές 
σκηνές από τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες και αντιστοίχως πώς επηρεάζει το κοινό 
στην πρόσληψή τους. Ακολουθώντας την τάση της εποχής, τη διαφημιστική επικοινωνία, τα 
παραδείγματα των παραστάσεων που είναι sold out, τα μεγάλα ονόματα, τις επιλογές των 
φεστιβάλ θα ανακαλύψουμε πώς το κοινό σημείο μετατρέπεται σε πληροφορία που 
διαμορφώνει και τις προτιμήσεις του κοινού και την αντίληψή του για το θέατρο και εντέλει 
και την επιλογή του ρεπερτορίου ως έναν τρόπο διαχείρισης της κουλτούρας.  

 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

 
Κωνσταντής π.Σπυρίδων, Κληρικός - Θεολόγος Λειτουργιολόγος - υπ.Διδάκτωρ Θεολογικής 

σχολής ΕΚΠΑ 
 
Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογικών στοιχείων από την Εκκλησία είναι διακριτή. 

Σε κάθε μορφή εκκλησιαστικής έκφρασης διαπιστώνεται η εφαρμογή νέων υλικών, 
τεχνικών, τεχνοτροπιών και επιτευγμάτων. Ωστόσο, η πρόσθεση νέων επιτευγμάτων δεν 
υπήρξε πάντοτε εύστοχη και άμοιρη λειτουργικών εκτροπών. Η εμφάνιση του ηλεκτρισμού 
στα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα καθιέρωση του.  

Ενδεικτικά, αξιοσημείωτη καθίσταται η αρνητική απόφαση της Ιεράς Συνόδου του έτους 
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1921 με την διατύπωση ότι το ηλεκτρικό φως «Ἀπαγορεύεται ἐν τῆ Θεία Λατρείᾳ» . Οι 
διάφορες ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε βυζαντινούς ή και 
μεταβυζαντινούς  Ιερούς Ναούς, εκτός από την ακαλαίσθητη «προσαρμογή», μαρτυρούν 
την επιπολαιότητα ένταξης του ηλεκτρισμού στους Ιερούς Ναούς.  Τον 20ο αιώνα με την 
ανεξέλεγκτη εφαρμογή των στοιχείων της τεχνολογικής ανάπτυξης διαπιστώνεται σύγχυση. 
Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν βασικές περιπτώσεις τεχνολογικών εφαρμογών όπως:  

α) Η χρήση του τηλεφώνου και η έντονη κατάχρηση ψηφιακών δυνατοτήτων των 
φορητών τηλεφώνων (οθόνη, κάμερα, αποθήκευση δεδομένων, σύνδεση στο διαδίκτυο) 
στη θεία Λατρεία κατά τα Ιερά Μυστήρια καθώς τις Ιερές Ακολουθίες.  

β) Η γενικευμένη χρήση των ψηφιακών μέσων στην εκκλησιαστική ζωή η οποία 
παρουσιάζεται με την χρήση των επίσημων: e-mail, ιστολογίων-ιστοσελίδων Ιερών Ναών 
καθώς και των ιδιωτικών ιστοσελίδων και φόρουμς εκκλησιαστικής θεματολογίας.  

 Η εφαρμογή των τεχνολογικών επιτευγμάτων στη ζωή της Εκκλησίας τίθεται στην 
βελτίωση και ενίσχυση της πνευματικής ζωής. Η χρήση των επιτευγμάτων παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποκαλύπτεται η ακαθόριστη  ένταξη τους. Επομένως, στην 
ψηφιακή εποχή του internet, των tablet, της online και της live streaming ροής, ούτε η 
αρνητική θεώρηση τους, ούτε η ανεξέλεγκτη εφαρμογή τους είναι το ζητούμενο. Ωστόσο 
προκύπτουν σημαντικές επισημάνσεις για την θρησκευτική εφαρμογή της τεχνολογίας. 

 
 

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 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, 
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οφείλεται στην εικόνα της “Αρχαίας Ελλάδας”, η οποία έχει συντηρηθεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μέσης εκπαίδευσης. 

 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Κουβάτσου Παρασκευή, Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara / CULagos 

 
Κατά την προσπάθεια της επικοινωνίας της αρχαιολογίας με τη σημερινή κοινωνία, η 

ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσον ευαισθητοποίησης και βιώσιμης 
προστασίας της, θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη πρόταση. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι  να καταδείξει τα διαφορετικά στάδια αυτού του είδους παρέμβασης, ως διαδικασία 
πληροφόρησης και κατασκευής νοήματος, που απευθύνεται κυρίως σε κοινότητες τοπικής 
εμβέλειας. Στο πλαίσιο παρομοίων πολιτισμικών προγραμμάτων καλούνται να ληφθούν 
υπόψιν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ερμηνείας ως μεθοδολογίας διαμεσολάβησης, 
τα οποία δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και σχετίζονται τόσο με την έρευνα 
και τη μετάδοση επιστημονικού περιεχομένου, όσο και με τα τελικά μηνύματα τα οποία 
προσλαμβάνονται από την κοινωνία. Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται σε μια αρχαιολογική 
συλλογή οψιανού που προέρχεται από την περιοχή Zinapécuaro του Μεξικό και στην 
μετάδοση της ιστορικής γνώσης που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα τέχνεργα στην τοπική 
κοινότητα. Παρουσιάζεται μια πρώτη αξιολόγηση της πρότασης, βάσει των κοινωνικών και 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και υπογραμμίζεται η σημασία της σε ένα 
αρχικό στάδιο, η οποία θεωρείται θεμελιώδης για την επιτυχία των δράσεων που θα 
αποφασιστούν. 

 

 
TO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
 
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τους τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας της 

επιστήμης της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Γίνεται δε, εστίαση σε δύο συγκεκριμένες 
περιπτώσεις – παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα αφορά τα ευρήματα του τάφου του 
Τουταγχαμών, όπου καταδεικνύεται η δύναμη των επικοινωνιακών δίαυλων , όταν αυτοί 
χρησιμοποιούνται.  Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί ένα αντιπαράδειγμα του μεταμινωικού 
φίλτρου νερού που βρέθηκε τυχαία στο χωριό Τύλισος Μαλεβυζίου και αγνοείται η τύχη 
του ως σήμερα από την ευρύτερη κοινότητα , ενώ είναι άγνωστη η εύρεση του στην 
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επιστημονική αρχαιολογική κοινότητα. Στόχο της εισήγησης αποτελεί το να γίνει αντιληπτό 
ότι με την ενημέρωση του κοινού αναμένεται απτή και ανταποδοτική υποστήριξη προς την 
αρχαιολογία, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να εκτιμηθεί η αξία της επιστημονικής 
αρχαιολογικής έρευνας. 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Ματζάνος Δημήτριος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Ξανθάκου Ποτίτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση και καταγραφή των γνώσεων και των 

απόψεων των εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων σχετικά με την πολιτισμική βιωσιμότητα 
και ειδικότερα με την αειφορική διάσταση των πανηγυριών και των λαϊκών γιορτών. 
Εξετάζεται, η συμβολή των πανηγυριών στη διατήρηση του πολιτισμού, της παράδοσης 
καθώς και της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, καθώς μέσα από τα πανηγύρια οι άνθρωποι 
επικοινωνούν, πληροφορούνται και διατηρούν την παράδοση, την τέχνη και τον πολιτισμό 
τους, διαδίδοντάς τα από γενιά σε γενιά. 

Η έρευνα ήταν επιτόπια και ως μελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε το νησί της Ρόδου. 
Πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου 2019, με ημιδομημένες συνεντεύξεις, 
σε 50 εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων του νησιού της Ρόδου.  

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων φαίνεται 
να γνωρίζουν τη σημασία που έχουν τα πανηγύρια και οι λαϊκές γιορτές στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατανοούν, ότι τα πανηγύρια και οι λαϊκές γιορτές συμβάλλουν 
στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό 
επίπεδο, και παράλληλα, παρουσιάζονται ενημερωμένοι και δηλώνουν έτοιμοι για την 
αειφορική διαχείρισή τους. Θεωρούν ότι τα πανηγύρια είναι ένα μέσο επικοινωνίας και 
πληροφορίας τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την ευρύτερη.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 
κατέδειξαν την αναγκαιότητα διατήρησης και αειφορικής ανάπτυξης των πανηγυριών και 
των λαϊκών γιορτών ως μέσον πληροφόρησης και γνώσης του τοπικού πολιτισμού και της 
λαϊκής παράδοσης. 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Μίχα Αθανασία, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό  
 
Το σενάριο διδασκαλίας έχει τη βασική ιδέα ‘’ Η επικοινωνία και η πληροφόρηση στην  

τέχνη της μουσικής και της κίνησης’’ και δημιουργήθηκε στα πλαίσια  της εργαστηριακής  
μου άσκησης στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα 
εναλλακτικό και καινοτόμο project που κύριος στόχος του είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά 
με τις νέες τεχνολογίες και να ευαισθητοποιηθούν στην τέχνη της μουσικής και της κίνησης 
με απώτερο σκοπό την απόκτηση της εσωτερικής ακοής (audiation). Tο σενάριο αυτό 
αρχικά προσεγγίζει θεωρητικά το κάθε πρόγραμμα που στη συνέχεια θα μπορέσει να τεθεί 
σε εφαρμογή. Πραγματοποιούνται νέες εκπαιδευτικές  καινοτόμες μεθόδους με τη χρήση 
της τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνουν εξειδικευμένα προγράμματα όπως το kidspiration, 
φυλλομετρητής ιστού, web, java,λογισμικό έκφρασης και δημιουργικότητας (tux paint), 
google drive, surveymonkey, openoffice excel, tumblr.Στο σενάριο αυτό πραγματοποιείται 
ανθρωποκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της μουσικής και του χορού αναφερόμενοι 
σε όλα τα είδη τους. Τα παιδιά μαθαίνουν για την τέχνη του  κάθε είδος χορού, από πού 
προήλθε και μπορούν να τον ανακαλύψουν και με την τεχνολογική προσέγγιση τη σύγχρονη 
εποχή που ζούμε. Η συμβολή του σεναρίου διδασκαλίας είναι μεγάλη για τη διατήρηση του 
πολιτισμού μας καθώς διεξάγεται σε ευρωπαϊκό  και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο και συνδέει 
την Ευρώπη με τις έννοιες της επικοινωνίας,  της ενότητας, της τέχνης και του πολιτισμού. 
Αξίζει να εφαρμοστεί αυτό το σενάριο διδασκαλίας στη  διδακτική ώρα Η/Υ  δύο φορές την 
εβδομάδα με στόχο να αφυπνίσουμε τη νέα γενιά και να την οδηγήσουμε με γόνιμο τρόπο 
να συνεχίσει την παράδοση ακόμη και μέσω της τεχνολογίας.  

 

 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 
 

Μπάρδας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός πε70 
 
Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί αναμφισβήτητα εργαλείο καθημερινής χρήσης των 

ανθρώπων. Τα smartphones, πέρα από μέσο επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν και 
σημαντικό εργαλείο απόκτησης της ιστορικής γνώσης και καθίστανται εξίσου σημαντικό 
μέσο πρόσβασης στην τοπική ιστορία μιας περιοχής. Η δυνατότητα ασύρματης χρήσης του 
κινητού η δυνατότητα ψηφιακής προσέγγισης της ιστορίας αλλά και η δυνατότητα της εδώ 
και τώρα γνώσης (here and now learning) είναι μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα της 
χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην επαφή με την τοπική ιστορία.  
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Κινητό και χωροευαίσθητες εφαρμογές (κωδικοί QR), μπορούν να βελτιώσουν την 
επαφή με την ιστορία μιας περιοχής/πόλης. Ο χρήστης του κινητού σκανάροντας τους 
κωδικούς που βρίσκονται σε σημαντικά κτίρια αυτής δεν αναγκάζεται να αναζητά την 
πληροφορία που τον ενδιαφέρει αλλά την έχει απευθείας στην οθόνη του.  

Σκοπός της παρούσας επιστημονικής εργασίας, είναι να αποδειχτεί αν μπορεί το κινητό 
τηλέφωνο να αποτελέσει μέσο βελτίωσης της επαφής των κατοίκων μιας πόλης με την 
τοπική ιστορία της με τη χρήση της εφαρμογής QR SCANNER στα πλαίσια μιας ξενάγησης. 
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι ποιοτικής φύσεως και η συλλογή τους 
πραγματοποιήθηκε με διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 2 ομάδες εστίασης 
(focus groups) με κριτήριο διαχωρισμού την ηλικία των συμμετεχόντων. Στα σημαντικά 
ευρήματα της μελέτης συγκαταλέγεται η επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης πως το 
κινητό μπορεί να αποτελέσει μέσο επαφής με την τοπική ιστορία μιας πόλης, αφού οι ίδιοι 
οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες σε αυτήν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με ιστορικά 
στοιχεία σημαντικών κτιρίων της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης του Βόλου, τα οποία είτε 
αγνοούσαν πλήρως, είτε διέθεταν μικρής κλίμακας πληροφόρηση. 

 

 
Ό,ΤΙ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Μπάρτζου Στυλιανή, Φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ 
 
Στόχο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας της εικόνας στην 

ανθρώπινη επικοινωνία. Η τέχνη ως δημιούργημα του ανθρώπου υπήρξε ο πρωτογενής 
τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, των σκέψεων και των επιδιώξεων. Διαχρονικά τα 
οπτικά σημεία συνιστούν κωδικοποιημένα μηνύματα με τα οποία επιτυγχάνεται η 
επικοινωνία, ενώ τα εικαστικά μηνύματα ως συμβολικά συστήματα προσεγγίζονται μέσω 
της μεταφοράς, της αναλογίας , και χάρη στη συναισθηματική τους φόρτιση, μέσω της 
διαίσθησης. Ωστόσο, η τέχνη ως έκφραση του πολιτισμού υπερέχει σε σχέση με τη λεκτική 
επικοινωνία, καθώς τα σημαινόμενα που αποδίδει έχουν οικουμενικό και εν πολλοίς 
διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς  παρακάμπτονται οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη 
χρήση διαφορετικών εθνικών γλωσσών. Κυρίως στον μοντερνισμό η τέχνη αποτελεί  μορφή 
υποκειμενικής έκφρασης, εκτόνωσης από τα προβλήματα που ανακύπτουν στον αστικό 
πολιτισμό, γίνεται τρόπος καταγγελίας, διαμαρτυρίας.  Ο Roland Barthes θεωρεί πως η 
εικόνα αποτελεί εκ φύσεως συστατικό στοιχείο ενός πολυσημικού μηνύματος και γι' αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δύναμη, συγκρότηση και φύση της.   

  Ένα έργο τέχνης με διπλή όψη, καθώς ως πράξη δημιουργίας έχει ατομικό 
χαρακτήρα, ενώ ως προϊόν αποκτά κοινωνική υπόσταση, κατανοείται ως ένα σύστημα από 
συμβάσεις, προσδοκίες και αντιλήψεις που υπήρχαν την εποχή της παραγωγής. Ωστόσο 
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όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες  η επικοινωνία ανάμεσα σε έναν πομπό και δέκτη 
θεωρείται ότι υστερεί καθώς  είναι μονόπλευρη χωρίς αμοιβαιότητα και  ο δέκτης- θεατής 
δεν μπορεί να απαντήσει και να ανοίξει διάλογο σε ένα κανάλι. Παρ' όλα αυτά ένα 
εικαστικό κείμενο αναμφισβήτητα μπορεί να αποτελέσει κείμενο αφετηρία και να 
ενεργοποιήσει τις αισθητηριακές προσλαμβάνουσες του κοινού προσφέροντας στον 
δημιουργό ανατροφοδότηση. Ο σύγχρονος οπτικός πολιτισμός κατακλύζεται από εικόνες σε 
όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας, στα ψηφιακά μέσα, στη διαφήμιση, στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. Γι' αυτό η δυνατότητα αποκωδικοποίησης της εικόνας αποτελεί 
απαραίτητο εφόδιο για την καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού και τη γενικότερη 
πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. 

 

 
Ο ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Νίκας Σταύρος, Θεολόγος εκπαιδευτικός 
 
Το Θέατρο στο σχολείο επιτελεί μια παιδευτική αποστολή , η οποία ουσιαστικά 

ταυτίζεται με την ίδια την αποστολή της εκπαίδευσης. Ο διαφωτιστικός και παιδευτικός 
χαρακτήρας του Θεάτρου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάδυση του δεύτερου πιο 
ουσιαστικού επιπέδου, πρόκειται για την ανάπτυξη και τη συνειδητοποίηση της 
πολιτιστικής μνήμης. Συμμετέχοντας στη θεατρική παράσταση ο ανήλικος θεατής αποκτά 
τις προσλαμβάνουσες εκείνες μέσα από τις οποίες θα οδηγηθεί στη διαμόρφωση μια 
καλλιεργημένης πολιτιστικά προσωπικότητας με επίγνωση του παρελθόντος και του 
παρόντος και κατά συνέπεια σωστή αξιολόγηση του ιστορικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Με την αναπτυσσόμενη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ θεατή και 
ηθοποιού επιτελείται η κάθαρση με το παιδαγωγικό και ψυχαναλυτικό της περιεχόμενο και 
κατ αυτό τον τρόπο αποκτώνται τα οφέλη της παιδείας στην ουσιαστική της έκφραση και 
συντελείται η ουσιαστική αποστολή του Θεάτρου. Το Θέατρο στο σχολείο δεν υπάρχει για 
να καλύπτει εκπαιδευτικά κενά και να αναπληρώνει την απώλεια της γνώσης αλλά και να 
τους καλλιεργεί ψυχοπνευματικά τόσο ως διδακτικό αντικείμενο αλλά και ως πεδίο 
συλλογικής έκφρασης. Με αυτό τον τρόπο το θέατρο δεν υποτάσσεται στην υπηρεσία του 
Σχολείου αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος για να 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα τέχνης και πολιτισμού. Σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι η μελέτη της συμβολής του Θεάτρου στην ομαλή ένταξη των προσφύγων 
μαθητών τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.  
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.ΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ Ή 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ; 

 
Νίκας Σταύρος, Θεολόγος εκπαιδευτικός 

 
Πρόσωπο και προσωπεία στο διαδίκτυο. Χώρος εικονικής συνάθροισης ή ουσιαστικής 

κοινωνίας  προσώπων; 
Κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία η ανθρώπινη ύπαρξη αποτελεί την κατ εικόνα Θεού 

αισθητή παρουσία. Η ανθρώπινη υπόσταση ως πρόσωπο ορθώνει και διατηρεί την 
ταυτότητα με τον εαυτό της και ταυτόχρονα καθιστά την ετερότητα εφαλτήριο 
αμοιβαιότητας και αλληλοδιείσδυσης. Πρόσωπο δεν είναι το περιχαρακωμένο στον εαυτό 
του άτομο αλλά η ανθρώπινη ύπαρξη, που βιώνει την ιδιαιτερότητα της ως 
συμπληρωματικότητα αναπτύσσοντας την αμοιβαιότητα και την κοινωνία με τα άλλα 
πρόσωπα. Η κοινωνία αφορά τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες τους 
απελευθερώνουν από τα όρια τους και τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στο  
Θεό. 

   Ο τρόπος έκφρασης του διαδικτύου είναι εκείνος της παρουσίας.   Το διαδίκτυο 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της θρησκευτικότητας μας με ιδιωτικό τρόπο καθώς επιτρέπει 
στον καθένα να επικοινωνεί και να ενημερώνει τον ίδιο του τον εαυτό με ιδιωτικό τρόπο. 
Πρόκειται για ένα εικονικό περιβάλλον, που ευνοεί την ανάπτυξη ατομικών συναισθημάτων 
παρά αναλύσεις θεμάτων, που αφορούν το δόγμα και την πίστη. Δίπλα σε αυτήν την 
εξατομίκευση της πίστης οι αμφιβολίες εκφράζονται αναφορικά με την ποιότητα των 
σχέσεων, που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της κοινότητας. Η εμπλοκή του χριστιανού στο 
περιβάλλον σχέσεων του διαδικτύου έχει ένα θετικό χαρακτήρα, καθώς ο χρήστης είναι 
αυτός που αποφασίζει μέσα από τις επιλογές του κατά την πλοήγηση, τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσει και είναι επομένως συμμέτοχος στη δημιουργία της επικοινωνίας. Ο  
προκαθορισμός της κάθε συνάντησης έχει και μια αρνητική επίπτωση καθώς η έκθεση και η 
επιλεκτική προσοχή όσων εμφανίζονται κατευθύνεται πάνω σε αυτό για το οποίο έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη των 
επιπτώσεων  του διαδικτύου στο πρόσωπο του χριστιανού και στις διαπροσωπικές του 
σχέσεις. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 

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

 
Στον χώρο της ιστορίας της τέχνης συναντά κανείς τους όρους «υποδοχή» και 

«πρόσληψη» του έργου τέχνης, με τον πρώτο να αναφέρεται στη σύγχρονη προς το έργο 
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τεχνοκριτική και τον δεύτερο να έχει μια ευρύτερη έννοια. Τί είναι όμως «υποδοχή» και 
«πρόσληψη» του έργου τέχνης; Πρόκειται για την τοποθέτηση του κοινωνικού συνόλου, 
απέναντι στα έργα. Μια τοποθέτηση, θετική ή αρνητική, αλλά πάντα διαμεσολαβημένη από 
τον τεχνοκριτικό λόγο. 

Στόχος της παρούσας εισήγησης, είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της αισθητικής της 
πρόσληψης ως μεθοδολογικός προσανατολισμός της ιστορίας της τέχνης και να 
προσδιοριστεί η συμβολή της στον τρόπο προσέγγισης των εικαστικών προϊόντων από τους 
στοχαστές της τέχνης και κατά συνέπεια η επικοινωνία του έργου τέχνης με το κοινό, τον 
αποδέκτη του. Η θεωρία της πρόσληψης – όπως διαμορφώθηκε από τους Hans Robert 
Jauss και Wolfgang Iser –  επιδιώκει να αναβιώσει την ολότητα των ιστορικών φαινομένων 
τα οποία καθίστανται απαραίτητα για την κατανόηση-ερμηνεία ενός έργου συγχρονικά και 
διαχρονικά, δίνοντας στον «εγγενή» θεατή τη θέση που του ανήκει στη διαδικασία της 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Μελετώντας την πορεία των εξελικτικών πραγματώσεων του 
νοήματος μιας δημιουργίας, μέσα από τις ομόχρονες-ετερόχρονες αντιδράσεις των 
καταναλωτών των έργων τέχνης, η θεωρία της πρόσληψης εισδύει στα ιδεολογικά, 
πολιτισμικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Διερευνά τον «διάλογο» ανάμεσα στον θεατή 
και το έργο τέχνης, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για μια κοινωνικο-ιστορική 
επιστημολογική τομή στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης.  

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
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• Jauss, H.R., 1982, Toward an Aesthetic of Reception, μτφρ. T. Bahti, Σάσεξ.  
• Jauss, Η.R., 1995, Ἡ Θεωρία τῆς Πρόσληψης. Τρία Μελετήματα, μτφρ. Μ. 

Πεχλιβάνος, Ἀθήνα. 
• Kemp, W., 1995, «Έργο τέχνης και θεατής: Η αισθητική της πρόσληψης», στο: H. 

Belting et al. (επιμέλεια), Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, μτφρ. Λ. Γυιόκα, Θεσσαλονίκη, 
σσ. 303-325. 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
Σφακιωτάκης Σταύρος, Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, MA Τουρκολογίας 

 
Η  «Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος»  

έδωσε την αφορμή  σε πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς να σκεφτούν θεωρητικά και να 
εφαρμόσουν  πρακτικές για την παρουσίαση ενός τόσο «δραματικού» ιστορικού γεγονότος 
μέσα στις τάξεις των ελληνικών σχολείων. 

Η εργασία θα αναφερθεί  στο τι επιτρέπεται να λέμε και να προβάλλουμε στους 
μαθητές και τι πρέπει να αποφεύγεται όταν διδάσκουμε για το Ολοκαύτωμα, σύμφωνα με 
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τις παιδαγωγικές αρχές που προτείνονται και εφαρμόζονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και φορείς στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και αλλού.  

 Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί με χρονολογική σειρά μια σειρά εκδηλώσεων 
σχετικών με το Ολοκαύτωμα και τον εβραϊσμό που έγιναν στην Κρήτη τα έτη  2018 και 2019 
και αφορούν  εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Η σειρά των εκδηλώσεων αυτών ξεκίνησε στα Χανιά με το σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 
που οργάνωσε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Ακολούθησε το σεμινάριο στο ίδρυμα Yad 
Vashem στην Ιερουσαλήμ με τη συμμετοχή  εκπαιδευτικών από το Ηράκλειο. Ακολούθησε η 
εκδήλωση για την απονομή του τίτλου των  «Δικαίων των Εθνών» σε κάτοικο των Χανίων 
που προστάτευσε Εβραίο κατά την περίοδο της Ναζιστικής κατοχής.  

Μαθητές του 6ου Λυκείου του Ηρακλείου παρουσίασαν σε εκδήλωση της Ένωσης 
Φιλολόγων στοιχεία από την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της πόλης.  Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί του Λυκείου Γαζίου φιλοξένησαν τον Εβραίο ποιητή Σήφη Βεντούρα σε σειρά 
εκδηλώσεων. Τέλος, σχολεία της Κρήτης  συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
δημιουργίας βίντεο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι 
Έλληνες Εβραίοι». Οι διακριθέντες μαθητές  ταξίδεψαν στο Άουσβιτς στα πλαίσια 
εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Στόχος όλων αυτών των δράσεων - εκδηλώσεων είναι  να μην γίνονται  απλά εκδηλώσεις 
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος , αλλά να γίνονται εκδηλώσεις προβληματισμού 
και ενημέρωσης με στόχο τη διάδοση ιδεών και προτύπων με την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών με το θέμα του Ολοκαυτώματος.  
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4.8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Γκανέτσου Χαρά, Διδάκτορ Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η Φυσική Αγωγή έχει συρρικνωθεί και η 

ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής καθιστά τη διεξαγωγή της πολύ δύσκολη, 
στερώντας από σημαντική μερίδα μαθητών την έκφραση, τη χαρά της συμμετοχής και τη 
βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους. Από την άλλη μεριά η μελέτη του εκπαιδευτικού 
συστήματος της Φινλανδίας αναφορικά με τη Φυσική Αγωγή μας αποδεικνύει ότι η Φυσική 
Αγωγή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη όχι μόνο παιδιών με 
καλύτερη υγεία, αλλά και πιο χαρούμενων με πιο υπεύθυνη ατομική και κοινωνική 
συμπεριφορά και με το χτίσιμο αξιών που ωθούν σε μια επιτυχημένη ζωή.Στόχος της 
συγκεκριμένης έρευνας είναι να γίνει συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής 
στα δύο αυτά εκπαιδευτικά συστήματα και να αναδειχτούν οι άξονες εκείνοι οι οποίοι θα 
μπορούσαν να καταστήσουν τη Φυσική Αγωγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα 
μάθημα απαραίτητο για την προάσπιση της ψυχικής υγείας, της αυτοέκφρασης των 
μαθητών και της κοινωνικοποίησής τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό. 
Αισιοδοξούμε όχι μόνο στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τη διεξαγωγή του 
μαθήματος, αλλά και στη αφόρμηση για άλλες παρόμοιες μελέτες στη συνέχεια ώστε η 
Φυσική Αγωγή να γίνει ελκυστής των παιδιών συμβάλλοντας στη χαρούμενη εκπαίδευση σε 
ένα σύστημα υψηλών απαιτήσεων για τα παιδιά μας όπως αυτό καταγράφεται στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο νέος που βιώνει θετικά συναισθήματα μπορεί 
να αναπτύξει ολιστικά μία θετική στάση απέναντι στη ζωή και αυτό αποτελεί καθήκον μας 
να το καλλιεργήσουμε διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο του 21ου 
αιώνα. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΤΕΧΝΗΜΑ ΩΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ" 

 
Παπαθωμά Χρύσα, Εκπαιδευτικός 

 
Η παρούσα εργασία  θα εστιάσει στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και τεχνήματος 

στο σύγχρονο τεχνολογικό – επιστημονικό πολιτισμό, με σημείο αναφοράς το έργο του 
Bruno Latour  ¨Ουδέποτε υπήρξαμε μοντέρνοι¨.  Ο Latour  (1991) υποστηρίζει ότι η 
κοινωνιολογική ανάλυση πρέπει να αποδίδει εξηγητικό ρόλο όχι μόνο στις ανθρώπινες ή 
κοινωνικές οντότη¬τες αλλά και στα ίδια τα τεχνο-φυσικά αντικείμενα.  

Η διαπίστωση ότι η τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ραγδαίες 
και ριζικές δομικές αλλαγές αποτελεί σήμερα κοινό τόπο. Έχει μάλιστα υποστηριχτεί ότι οι 
αλλαγές που συνέβησαν κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα αποτελούν «τον πιο 
μεγάλο, ταχύρρυθμο και θεμελιακό μετασχηματισμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία» 
της ανθρωπότητας.  

Αφετηρία και όχημα των αλλαγών αυτών αποτελεί η ανάπτυξη και η διάχυση των τε- 
χνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές, εξαιτίας των 

ιδιόμορφων και χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία δομικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών τους, αφενός τροποποιούν τους όρους της υλικής παραγωγής και 
αποτελούν την βασική αιτία και τον κυρίαρχο παράγοντα που μετασχηματίζει ολόκληρο το 
πλέγμα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων,  αφετέρου μεταλλάσσουν ριζικά τις 
μορφές της ανθρώπινης νοητικής και  κοινωνικής  δραστηριότητας, οι οποίες 
διαμορφώθηκαν και παγιώθηκαν κατά τη βιομηχανική εποχή. Η καθημερινότητά μας 
κατακλύζεται από μηχανές, τεχνητά αντικείμενα, εικόνες, ηλεκτρονικές συσκευές, 
καταναλωτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό ο φυσικό-τεχνικός κόσμος συνιστά αναπόσπαστο 
κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ζωής και ανθρώπινης δράσης.   

 Καθώς όλο και περισσότερο άνθρωπος και φυσικο-τεχνικός κόσμος διαπλέκονται στενά 
και αυτή η σχέση αποκτά κυρίαρχη σημασία, θα προβληματιστούμε σχετικά με την ανάγκη 
αφενός να απομακρυνθούμε από τις διαχωριστικές γραμμές της νεωτερικότητας μεταξύ 
υποκειμένου-αντικειμένου, αφετέρου να μελετήσουμε την κοινωνική δράση ως πολύπλοκο 
και δυναμικό δίκτυο ετερογενών δραστών. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
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SCHOOL PSYCHOLOGIST IN MODERN GREEK SCHOOLS 
 

Panteri Maria, PhD(c) University of Cordoba 
 
Common placement in the international literature is the finding that school psychologists 

would like to reduce their involvement in evaluation and assessment activities, but also to 
increase other roles and services they provide. On the other hand, teachers express the need 
not to reduce assessment services, but to increase all other types of services offered by the 
school psychologist. The present study examined the perceptions of teachers and school 
psychologists about psychological intervention programs and the role of school psychologists 
in the region of Crete (Greece).  

A total of two hundred seventy-nine teachers (67.7% women, mean age = 41.77, sd = 
8,249) and fifty-seven school psychologists (87.7 women, mean age = 35.28, sd = 5.130) 
completed a similar questionnaire on the role of the school psychologist. 

The comparison of the responses revealed differences in perceptions among the target 
groups about the roles that school psychologists really undertake and those the school 
community actually wants. 

Conclusions: It is important to emphasize the current and preferred roles of the school 
psychologist, as perceived by the stakeholders themselves, as the use of school psychological 
services is influenced by the beliefs and attitudes of the school community towards them. A 
common understanding of the range and focus of the services provided by psychologists 
would facilitate effective and appropriate student’s referral to them.  

 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Κάζη Μαριάντρη, Μέλος ΣΕΠ, Εξ΄αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα ''Διοίκηση 
Σχολικών Μονάδων'', Πανεπιστήμιο Frederick 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του 

ηγέτη στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας στους σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής απαιτούν από τον ηγέτη 
του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού να αναλαμβάνει καθημερινά πολλαπλούς ρόλους. 
Ειδικότερα, ο σύγχρονος ηγέτης απαιτείται να έχει όραμα και συγκεκριμένους στόχους, να 
εφαρμόζει καινοτομίες, να μετατρέπει τον εκπαιδευτικό οργανισμό σε επαγγελματική 
κοινότητα μάθησης, να προωθεί θετικό κλίμα και κουλτούρα μάθησης, να δημιουργεί 
επιτυχημένες ομάδες εργασίας για επίτευξη της αποτελεσματικότητας, αλλά και να 
διαχειρίζεται συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις των ατόμων σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, 
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αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτού. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ανοιχτά 
κοινωνικά συστήματα, στα οποία διαφορετικά άτομα εντός και εκτός αυτού του 
συστήματος, καλούνται να υιοθετήσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας, ούτως 
ώστε να μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, αλλά και να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις 
τους. Ο ρόλος του διευθυντή στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και κατ’ 
επέκταση, στην κατάλληλη διαχείριση μιας σύγκρουσης είναι πολύ σημαντικός. Η 
επικοινωνία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανθρώπινες λειτουργίες, η οποία αν 
αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον ηγέτη, μπορεί να οδηγήσει στη σχολική βελτίωση και στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Πατσιλιά Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 
 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη ανάπτυξη και ενίσχυση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών, κάτω από το πρίσμα της βιωματικής μάθησης.  
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη μέσα από τη διεξαγωγή ορισμένων βιωματικών 

δράσεων, προσδοκεί να δημιουργήσει εκείνο το επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου οι μαθητές 
θα είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά σε ένα ευρύ φάσμα 
διαπροσωπικών, κοινωνικών και συναισθηματικών καταστάσεων. 

Η τάξη μπορεί να αποτελέσει το πεδίο, όπου μπορούν να εξελιχθούν οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες των μαθητών και κυρίως, αν η τάξη καταφέρει να λειτουργήσει με ομαδικό 
πνεύμα μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Οι βιωματικές δράσεις ορίζουν το πλαίσιο 
καλλιέργειας της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της αυτορρύθμισης, της «συν-κίνησης» 
και της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις σχεδιάστηκαν και τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες των 
παιδιών της σχολικής ηλικίας, ώστε να τα παρακινήσει να δράσουν βιωματικά, να 
συμμετέχουν ενεργά, να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικά, να 
αλληλοεπιδράσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και επιπλέον 
να επενδύσουν σε πρακτική αξία και αυθεντικότητα. 

Ταυτόχρονα, η εργασία σχεδιάστηκε και ως πρόταση δυνητικής εφαρμογής στην 
υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει μία εναλλακτική 
πρακτική για την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στο σχολικό 
περιβάλλον. 

 

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
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Γιάκη Σπυριδούλα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την σημασία της μεθοδολογίας της 

αφήγησης ζωής στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών. Ο  
πολιτισμικός πλουραλισμός που συναντάται στο πεδίο του μαθητικού πληθυσμού, φέρνει 
στο προσκήνιο το ζήτημα της ικανότητας των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται την 
διαφορετικότητα σε ένα ευρύτερο πεδίο και να επικοινωνούν αποτελεσματικά διδάσκοντας 
σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται καίρια η σημασία της ανάπτυξης 
διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών, της ευχέρειας επικοινωνίας εντός μιας 
πολυσύνθετης και πολυπρόσωπης κοινωνίας με άτομα που είναι φορείς άλλης 
κοσμοθεωρητικής αντίληψης. Η μεθοδολογία της αφήγησης ζωής μπορεί να λειτουργήσει 
ως μέσο ανάπτυξης της αυτογνωσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας.  

 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΙΚ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΠΕ 

 
Κωνσταντινίδου Μαριάνθη, Πληροφορικός 

 
Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογική 

εξέλιξη σε κοινωνικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό τομέα. Οι ερευνητές και οι 
εκπαιδευτικοί της τάξης, αναζητούν τρόπους έτσι ώστε να πετύχουν την βελτίωση της 
μαθησιακής διαδικασίας και να την κάνουν περισσότερο ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις 
ικανότητες και τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου. Ο μαθητής στο 
σημερινό σχολείο οφείλει να εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, ενώ 
παράλληλα ο ρόλος του δασκάλου και το περιεχόμενο της διδασκαλίας μεταβάλλονται. 
Προκειμένου η εκπαίδευση να συμβαδίζει με τις συνεχείς μεταβολές που συμβαίνουν στην 
κοινωνία, είναι απαραίτητη η εξεύρεση καινούργιων καινοτόμων προσεγγίσεων οι οποίες 
θα διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Στην παρούσα 
εργασία γίνεται αναφορά στην προσφορά των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά 
οφέλη που παρέχουν. Παρουσιάζονται οι θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζονται 
τα τεχνολογικά μέσα ώστε να υπάρχει ένας νέος τρόπος μάθησης με επίκεντρο τους 
μαθητές και περισσότερο διαδραστικός μεταξύ μάθησης-μαθητές-εκπαιδευτής. Επίσης 
γίνεται παρουσίαση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο ενώ δίνεται έμφαση στο διδακτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των ψηφιακών 
κόμικς στην εκπαίδευση. Tέλος παρουσιάζονται ορισμένα προγράμματα δημιουργίας 
κόμικς. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 
Μαυρίδης Συμεών, ΠΔ 407/80 ΔΠΘ 

 
Ο 21ος αιώνας σημαδεύτηκε από τη ραγδαία πρόοδο των επικοινωνιών και την άμεση 

διάχυση των πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία, τα 
ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα και τα έξυπνα κινητά αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες 
υλοποίησης της τεχνολογικής προόδου στις επικοινωνίες καθιστώντας εφικτή την άμεση 
μετάδοση και πρόσβαση στις πληροφορίες. Παράλληλα, ο 21ος αιώνας εξέπληξε με το 
ξέσπασμα επαναστατικών μεταβολών σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Η αιγυπτιακή 
επανάσταση το 2011, η τυνησιακή επανάσταση το 2011, η ουκρανική επανάσταση το 2014 
και η αλγερινή επανάσταση το 2019 αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα ενός κόσμου που 
συνεχώς μεταβάλλεται με κύριο αίτημα τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και την προαγωγή 
των ατομικών δικαιωμάτων. Σε όλες τις ανωτέρω επαναστατικές μεταβολές ο ρόλος της 
τεχνολογικής εξέλιξης στις επικοινωνίες ήταν κομβικός. Εντούτοις, σε άλλες περιπτώσεις 
όπως στη Συρία και τη Βαρκελώνη ανάλογες τεχνολογίες αιχμής στις επικοινωνίες 
απέβησαν ατελέσφορες στην ευόδωση της επαναστατικής μεταβολής ή της επίτευξης της 
ανεξαρτησίας όπως στην Καταλονία το 2017, στο δε πραξικόπημα της Τουρκίας η εφαρμογή 
του κινητού τηλεφώνου Face Time οδήγησε στην αποτυχία του εγχειρήματος. Για αυτό το 
λόγο η παρούσα εργασία, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, αποσκοπεί να διαφωτίσει το ρόλο 
και το μέγεθος της σημασίας των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και των προηγμένων 
ηλεκτρονικών δικτύων στην επιτυχή έκβαση επαναστατικών και ευρύτερων δυναμικών 
κοινωνικών μεταβολών. 

 

 
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 

Σκόδρα Ελένη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 
Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει, μέσα από μία σύντομη επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας, να προσεγγίσει θεωρητικά την ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης της 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών από από τα πρώϊμα χρόνια της  ζωής του. Η 
ανάγκη αυτή απορρέει από την κοινωνία μας όπως αυτή σήμερα διαμορφώνεται και η 
οποία χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας με πολλαπλότητα μέσων επικοινωνίας, 
μέσων τεχνολογίας και πολυμεσικών περιβαλλόντων. Οι μαθητές ως μέλη αυτής της 
κοινωνίας καλούνται να διαχειριστούν την πληθώρα πληροφοριών, όντας σε θέση να τις 
οργανώσουν, να τις αξιολογήσουν και εντέλει να τις αξιοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά, 
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προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο για το οποίο τις αναζητούν. Η 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή του κριτικού τρόπου 
σκέψης βοηθώντας τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση τους. Η 
εφαρμογή της νέας παιδαγωγικής του πολυγραμματισμού (Multiliteracies) και της 
διδασκαλίας μέσω σχεδιασμού (Learning by Design) στην ξενόγλωσση τάξη υπόσχoνται να 
κάνουν ακριβώς αυτό: να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν την πολλαπλότητα και 
πολυπλοκότητα της πληροφορίας φέρνοντας τους σε επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα 
μέσα από ένα ταξίδι ανακάλυψης που θα τους πάει από το γνωστό και βιωμένο προς το νέο 
και το άγνωστο. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την έννοια της κριτικής-
δημιουργικής σκέψης, θα γίνει και αναφορά στις πρακτικές μεθόδους που προτείνονται στη 
βιβλιογραφία και αφορούν τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί η κριτική 
σκέψη των μαθητών. Επιδιωξή μας είναι η παρούσα βιβλιογραφική σύνοψη να συμβάλλει 
στο θεωρητικό υπόβαθρο, σχετικό με κάποιες τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και που θα μπορούσαν να εξοπλίσουν τους μαθητές με 
δεξιότητες κατάλληλες για τον 21ο αιώνα. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Βαλσαμίδου Λίνα, Υποψήφια διδάκτωρ  Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας  

 
Η τυπογραφία και η έκδοση σχολικής εφημερίδας υπήρξε βασικό σημείο της 

παιδαγωγικής του  Φρενέ (1977), ο οποίος  την πρότεινε ήδη από το νηπιαγωγείο 
σημειώνοντας παράλληλα ότι η εφημερίδα με τα γραπτά των παιδιών αποτελεί ένα «δίκτυο 
φυσικών ενδιαφερόντων» για τους μαθητές και τις μαθήτριες και η αποστολή της στη 
σχολική και ευρύτερη κοινωνία προσδίδει ένα «μάξιμουμ έντασης στην επιθυμία να 
ακούγεται κανείς μακριά», πράγμα τόσο αναγκαίο για τα παιδιά. Η σχολική εφημερίδα 
αποτελεί το μέσο μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας των παιδιών μέσα στους κόλπους 
του σχολικού περιβάλλοντός τους ενώ παράλληλα συνιστά  ένα πολυτροπικό προϊόν 
επικοινωνίας των παιδιών, στο οποίο δρουν ταυτόχρονα ως συντάκτες/κτριες/πομποί και 
ως αναγνώστες/στριες/δέκτες. Τα παιδιά, για τις ανάγκες της εφημερίδας, γίνονται 
ρεπόρτερ, παρατηρητές της σχολικής και κοινωνικής ζωής.   

H παρούσα εργασία αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την έκδοση σχολικής 
εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή του νομού 
Ημαθίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια της συγκεκριμένης έκδοσης, ήτοι η 
προετοιμασία, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση. Ειδικότερα, οι στόχοι  του εν 
λόγω προγράμματος ήταν να  καλλιεργήσουν τα παιδιά την επικοινωνία, τις δεξιότητες της 
αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών, να παρακινηθούν να αυτενεργήσουν και να 
αυτοσχεδιάσουν, να δημιουργήσουν,  να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας, να  χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες, να καλλιεργήσουν  την  κριτική 
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τους σκέψη αλλά και την  ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών, να εκπαιδευτούν στα 
ΜΜΕ/ιδιαιτέρως στη διαφήμιση και να παράξουν τα ίδια ΜΜΕ. Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα κατέδειξε-μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα της καλλιέργειας των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αναζήτησης  και εύρεσης πληροφοριών των 
μικρών μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου καθώς και τη δυνατότητα καλλιέργειας 
του ειδησεογραφικού γραμματισμού μέσα από τον σχεδιασμό και την έκδοση μιας 
σχολικής εφημερίδας. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)  

 
Σίσκου Γιολάντα, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής- Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ΑΠΘ 

Δράγιος Χρήστος, Σύμβουλος Επικοινωνίας 
 
Η πολιτισμική ετερότητα, όπως διαμορφώθηκε στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 

δημιούργησε την ανάγκη διενέργειας ερευνών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
ποικίλων διδακτικών πρακτικών  καθώς και της αποτελεσματικότητας της συνεκπαίδευσης 
των αλλοδαπών μαθητών, προσφύγων ή μεταναστών, στα δημόσια σχολεία της χώρας. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ποιοτική ανάλυση των αντιλήψεων δεκατεσσάρων 
(14) ασυνόδευτων ανήλικων αγοριών, τα οποία φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης.  

Στόχος της έρευνας, η οποία βασίστηκε στις αρχές της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
των αλλοδαπών μαθητών, είναι να διαφανεί τυχόν έλλειμμα στην εφαρμογή του 
υπάρχοντος εκπαιδευτικού νομοθετικού πλαισίου στην καθημερινή πράξη. Η μεθοδολογία 
της έρευνας βασίστηκε στη συμπλήρωση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων σε δύο 
γλώσσες (αγγλικά-γαλλικά), οι οποίες αποτελούν τις εθνικές γλώσσες των συμμετεχόντων. 

Η μεταβολή στην εκπαιδευτική πρακτική αφορά στην ανάγκη καθιέρωσης νέων διαύλων 
και μέσων επικοινωνίας με το γλωσσικά διαφοροποιημένο μαθητικό δυναμικό καθώς, από 
την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, προκύπτουν θέματα προς συζήτηση, όπως η 
ανάγκη των αλλοδαπών μαθητών για κοινωνική αποδοχή και ένταξη, το αίτημα για ισοτιμία 
των πολιτισμών, η σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης/επικοινωνίας και η ανάγκη παροχής 
ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Ο κεντρικός άξονας που διατρέχει τις απαντήσεις των 
υποκειμένων της έρευνας, είναι το πρόβλημα της κατανόησης των γνωστικών αντικειμένων 
και της αδιαφορίας, εκ μέρους, μερίδας εκπαιδευτικών/μαθητών.  

Τέλος, καταδεικνύεται ότι η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία ως διαδικασίες 
έκφρασης και κατανόησης συναισθημάτων και συμπεριφορών, αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της σχολικής καθημερινότητας  και συμβάλλουν, τα μέγιστα, στην κοινωνικοποίηση 
των αλλοδαπών μαθητών. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ, ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ 

 
Σιακαβάρα Αναστασία, Καθηγήτρια γαλλικών 

 
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το 

θέατρο του καταπιεσμένου ως παιδαγωγικό εργαλείο εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας. Η 
εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρία η οποία 
αναζητεί τις ρίζες αυτού του θεατρικού είδους στην Βραζιλία αλλά και τη σχέση του με την 
ξενόγλωσση εκπαίδευση. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται, το πλαίσιο της έρευνας, τον 
σκοπό, τους στόχους, τη μεθοδολογία αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για να 
την πραγματοποιήσουμε. Πιο αναλυτικά, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας προσπαθήσαμε 
να ερευνήσουμε αρχικά εάν το θέατρο του καταπιεσμένου μπορεί να αποτελέσει 
αποτελεσματικό μέσο μάθησης μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο γλωσσικό και έπειτα εάν 
μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία των μαθητών στην τάξη. Κατά τη διεξαγωγή,  
επιλέχθηκε η ποιοτική-περιγραφική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο την 
παρατήρηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα πρωτοετών φοιτητών-
μελλοντικών καθηγητών της γαλλικής φιλολογίας- στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι στο πλαίσιο του προγράμματος των σπουδών τους 
επέλεξαν ως μάθημα επιλογής τις «Πρακτικές Διδασκαλίας στην ξενόγλωσση τάξη των 
γαλλικών». Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, παραθέτουμε τα συμπεράσματα αυτής της 
έρευνας και προτείνουμε κάποιες θεατρικές πρακτικές για την ξενόγλωσση τάξη, 
εμπνευσμένες από το θέατρο του καταπιεσμένου, οι οποίες θα μπορούσαν να 
κινητοποιήσουν περισσότερο τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν στο μάθημα πιο ενεργά. 
Κατά την ερμηνευτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η αποτίμηση αυτής της 
προσέγγισης κρίθηκε απολύτως θετική καθώς διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
δείγματος ανταποκρίθηκε θετικά τόσο σε γλωσσικό επίπεδο όσο και κοινωνικά 
απολαμβάνοντας το αίσθημα της απελευθέρωσης από το γλωσσικό λάθος, και 
δημιουργώντας κατ’επέκταση μία ευχάριστη ατμόσφαιρα στην αίθουσα.  

 

 
ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ Η ΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στεφανίδου Φανή, Προπτυχιακή φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών  
 
Η παρούσα μελέτη,  εκπονήθηκε από φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία 
Εκπαιδευτικής Έρευνας».  Σκοπός της έρευνας είναι η προσέγγιση των απόψεων και 
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στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς την μεθοδολογία αντιμετώπισης των χαρισματικών 
παιδιών από θεσμικούς ή μη θεσμικούς παράγοντες καθώς ο ρόλος τους είναι τις 
περισσότερες φορές καθοριστικός για την γνωστικο-συναισθηματική εξέλιξη του 
«χαρισματικού μαθητή» και του κάθε μαθητή γενικότερα.  

Μεθοδολογικά oι διεργασίες έγιναν με δειγματοληψία μεταξύ δειγμάτων, μέσω της 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 72 εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από 5 
σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρία μέρη. 
Στις στοχοποιημένες υποθέσεις της διερεύνησης στο πρώτο μέρος υπήρξε καταγραφή 
κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από 10 κλειστού τύπου ερωτήσεις, 
στο οποίο οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου  Likert  και το 
τρίτο μέρος περιείχε τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τους λόγους και τους παράγοντες 
που ενισχύουν ή αποτρέπουν την θεσμοθετημένη εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως αφενός 
υπάρχουν ελάχιστοι θεσμοθετημένοι ή μη θεσμοθετημένοι φορείς για την διάγνωση και 
εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών και αφετέρου κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 
ειδικής διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τεχνικών συναισθηματικής αγωγής σε 
ξεχωριστές εκπαιδευτικές δομές από αυτές της τυπικής τάξης προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί τόσο το συγκεκριμένο χάρισμα που κατέχουν όσο και το  ενδιαφέρον τους 
για μάθηση γενικότερα. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν εύκολα τους 
«χαρισματικούς» μαθητές καθώς δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Συμπέρασμα: 
Απαιτούνται περισσότερες  έρευνες  στο μέλον με περαιτέρω μετρήσεις και εφαρμογή 
κανόνων επαγωγικής στατιστικής, σε ευρύτερο τοπογραφικό και ποσοτικό πλαίσιο με 
διόρθωση των περιορισμών της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη και το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα που θα μπορούσε να εκθέσει την εξέλιξη μέσα στο χρόνο.  

 

 
EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

 
Γρηγορίου Κυριακή, Εκαπιδευτικός ΠΕ06 
Αρσενίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Η εργασία σε μια τάξη με μαθητές που έχουν διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο μπορεί 

να είναι ένα πολύ απαιτητικό έργο. Αυτό είναι φανερό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, 
ειδικά μετά τη μεγάλη ροή των μεταναστών από τη Συρία και από άλλες χώρες που 
υποφέρουν από πόλεμο ή φτώχεια. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό το 
πρόβλημα μέσω της οργάνωσης μαθημάτων σε τμήματα υποδοχής ή σε δομές (ΔΥΕΠ) ή 
μέσω της συνεργασίας με ιδιωτικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) κυρίως για τους ενήλικες. 
Επομένως, το πρόβλημα περιορίζεται στις συγκεκριμένες δομές ή σε συγκεκριμένα σχολεία 
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στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με 
διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και έχουν έρθει στην 
Ελλάδα πριν από τις τελευταίες ροές προσφύγων και μεταναστών, όπως μαθητές από την 
Αλβανία, την Κίνα ή από χώρες τις Αφρικής. Κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να μην έχουν 
ελληνική υπηκοότητα και να διαθέτουν διαφορετικά γλωσσικά ρεπερτόρια, ή να έχουν 
ελληνική υπηκοότητα, όπως οι Ρομά που είναι Έλληνες πολίτες αλλά έχουν διαφορετική 
μητρική γλώσσα (L1).  

Το να είσαι εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο με μαθητές από τόσο ποικίλα γλωσσικά 
περιβάλλοντα εγείρει πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι ο ρόλος και η σημασία της πρώτης 
γλώσσας στην εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας, στην περίπτωσή μας της Ελληνικής. Η χρήση 
των μητρικών γλωσσών μπορεί να αποτελέσει και εμπόδιο στη μάθηση αλλά και 
παράλληλα να αποδειχτεί ένα χρήσιμο εργαλέιο για τον εκπαιδευτικό καθώς όλες οι 
προηγούμενες, σχολικές ή μη, εμπειρίες των μαθητών μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της μάθησης. 

 

 
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ- ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Ματιάκη Βασιλική, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ 

 
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πεδίο των διδακτικών προσεγγίσεων και θεωριών για 

τη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης κατά την επικοινωνία παιδαγωγού- μαθητή στην 
εξέλιξη της γνωστικής και συναισθηματικής αυτονομίας του μαθητή και ειδικότερα του 
εφήβου. Ο μαθητής βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον, δεν είναι ένας 
παθητικός δέκτης, αλλά ένας μετασχηματιστικός φορέας των ερεθισμάτων που λαμβάνει. 
Μέσω αυτών διαπλάθει το προσωπικό του κοσμοείδωλο, καθώς διαμορφώνει αλλά και 
διαμορφώνεται από τις περιστάσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο η παιδαγωγική αλληλεπίδραση 
μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Πολλές 
παιδαγωγικοψυχολογικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει, έως σήμερα, την υπόθεση ότι η 
ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων παιδαγωγού-μαθητή διευκολύνει τη διαδικασία της 
μάθησης, τη δημιουργία κινήτρων και την κριτική σκέψη του μαθητή. Η παρούσα έρευνα 
εστιάστηκε στη διαπίστωση της συναισθηματικής συνιστώσας της γνωστικής ανάπτυξης και 
στον τρόπο που αυτή καλλιεργείται μέσα από τη διαπροσωπική σχέση παιδαγωγού-
μαθητή, σχέση που οικοδομείται με την εκδήλωση του αμοιβαίου σεβασμού. Η 
μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ημιδομημένο 
ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένο μικρό δείγμα εφήβων μαθητών, που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες ηλικίας 13-17 ετών. Ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 
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με αποδελτίωση και  κατηγοριοποίηση του υπό έ-ρευνα υλικού, ανά χωρία και σύστημα 
κατηγοριών. Η έρευνα κατατείνει στο συμπέρασμα ότι μαθητές που ασκούνται σε 
επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου βιώνουν μια παρατεταμένη εμπειρία αμοιβαίου 
σεβασμού, φαίνεται πως κατακτούν ταχύτερα και αποδοτικότερα γνωστικές και άλλες 
δεξιότητες. Η παραπάνω διαπίστωση μας ωθεί στην υποστήριξη της θέσης ότι το 
συγκινησιακό φαινόμενο και το συναίσθημα βρίσκεται στο επίκεντρο της Γνώσης, 
συμβάλλοντας δραστικά στη δεκτικότητα και αντιληπτικότητα των ατόμων.  

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Αλεφαντινού Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ82,MSc 
 
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει τις σχολικές κοινότητες 

ανεξαρτήτου βαθμίδας ανά τον κόσμο. Οι επιπτώσεις του είναι δραματικές για όλους όσους 
συμμετέχουν σε αυτόν.  Η παρούσα εισήγηση, μέσω της σχετικής βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης επιδιώκει να αναδείξει, πως ο σχολικός εκφοβισμός, ο οποίος αποτελεί ένα 
σοβαρότατο πρόβλημα έχοντας πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως, θα μπορέσει να 
εξαλειφθεί από τις κοινωνίες. Πολλά και ποικίλα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και 
εφαρμόζονται στην προσπάθεια καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού. Στο επίκεντρο 
των προγραμμάτων βρίσκεται η εκπαίδευση των μαθητών, με απώτερο στόχο την 
προαγωγή της κοινωνικής συμπεριφοράς τους. Αναγκαίο ρόλο στην αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού στο σχολείο παίζει η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και ομάδων. Οι 
διάφορες κοινότητες που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο 
να συνεργαστούν με τους διευθυντές, τους γονείς και τους μαθητές, ώστε να ληφθούν 
μέτρα, προκειμένου να λάβει χώρα μια αποτελεσματική πρόληψη - παρέμβαση για την 
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Όταν ενθαρρύνεται ο διάλογος εντοπίζονται 
λύσεις, αποφεύγονται λάθη, βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις και δημιουργείται 
καλύτερη επικοινωνία. Αναντίρρητα, απαιτείται αρκετή έρευνα, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, πρακτικές και προγράμματα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο 
σχολικός εκφοβισμός. Για τους λόγους αυτούς το σχολείο πρέπει να είναι τόπος 
συνεργασίας, επικοινωνίας, συναναστροφής, ομαδικής εργασίας και ενεργού συμμετοχής. 
Το μέλλον του κόσμου είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση και το μέλλον των νέων, των 
μαθητών, των παιδιών βρίσκεται στα χέρια όλων μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη και 
ευθύνη όλων μας, να προστατεύσουμε τα παιδιά και να διασφαλίσουμε το μέλλον της 
χώρας μας. 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Βατάλη Βασιλική, Παιδαγωγός, MA Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

Σαχπατζίδου Ελένη, Σχολική Κοινωνική Λειτουργός, M.Ed.- Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
 
Η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί μια από τις 

προκλήσεις της σύγχρονης εποχής για την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την 
επανένταξη στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση στην 
απασχόληση.  

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης παρουσιάζεται η διεπιστημονική, 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση του θέματος της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και 
προβάλλεται ο τρόπος εργασίας, η μεθοδολογία και οι πρακτικές ενδυνάμωσης και 
υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέσα από τη λειτουργία και τη συνεργασία 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών. Καταγράφεται το πρόβλημα, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του και οι αποχρώσες ενδείξεις, καθώς και οι βασικές προκλήσεις για την 
επανένταξη των ατόμων στην εκπαίδευση.  

Μέσα από την παρουσίαση του τρόπου εργασίας επιχειρείται η υιοθέτηση νέων ρόλων 
σε επίπεδο Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Απασχόλησης.   

Τέλος, εξετάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις στη διαδικασία 
ανάπτυξης των ατόμων και καταγράφονται προτάσεις για την ποιοτική και λειτουργική 
αναβάθμιση της συνεργασίας. Από την εισήγηση, προκύπτει  ότι η ύπαρξη δικτύου και η 
δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθησης των ωφελούμενων ανάμεσα σε 
υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ανάπτυξης και 
απασχόλησης φαίνεται να απαντά στην πρόκληση της αποτελεσματικής διαχείρισης του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης. 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 

Κυριακάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, 
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παν.Αιγαίου  

 
Είναι γεγονός ότι η μορφή πυραμίδας με την οποία μπορεί να προσομοιαστεί το 

οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στις βασικότερες γραμμές του και όσον αφορά 
την γενική εκπαίδευση, συγκροτείται και διοικείται στα διάφορα επίπεδά της με συλλογικά 
όργανα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ευρύτερη ελληνική δημόσια διοίκηση.  

Εντούτοις, λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα συλλογικά όργανα αντλούν το 
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δυναμικό τους από τη δεξαμενή των εκπαιδευτικών, τίθεται συχνά το ερώτημα της 
επάρκειάς τους όσον αφορά τα νομικά και διοικητικά θέματα που καλούνται να 
υπηρετήσουν έξω και πέρα από τη σχολική αίθουσα.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει και να καταθέσει τις αντιλήψεις 
στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικών σε σχέση με την λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικά διάσπαρτης νησιωτικής δομής της 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου παράγουν συγκεκριμένες ανάγκες, 
προβλήματα και καινοτόμες διεργασίες αντιμετώπισης καταστάσεων, τόσο στις Κυκλάδες 
όσο και στα Δωδεκάνησα. 

Στην ολοκλήρωση της έρευνας προσδοκάται να έχουν καλυφθεί θέματα όπως, η 
αποτύπωση της επάρκειας αντιμετώπισης της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων από τα 
μέλη τους, οι πρωτοβουλίες και μέθοδοι προσαρμογής και βελτίωσης αυτής της 
διαπιστωμένης επάρκειας από τους ίδιους, όπως τέλος η εικόνα που αποκτούν από τη 
συνολική λειτουργία του οργάνου για αυτό καθαυτό το συλλογικό όργανο. Η έρευνα 
ολοκληρώνεται με κατάθεση προτάσεων, στο σύγχρονο επικοινωνιακό και τεχνολογικό 
πλαίσιο εφαρμογής, που αφορούν στη νησιωτική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία εισάγει 
επιπλέον κριτήρια και χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται, σε αυτό το βαθμό, σε άλλες 
γεωγραφικές περιφέρειες.  

Συμπερασματικά, η εικόνα που παρουσιάζεται για τις τρέχουσες αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών στελεχών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε συνδυασμό με τις 
προτεινόμενες κατευθύνσεις, καθιστούν τη συγκεκριμένη έρευνα δυναμική πρόταση στα 
πλαίσια επανασχεδιασμού της τρέχουσας διοικητικής πρακτικής στη περιφερειακή 
εκπαίδευση. 

Η ερευνητική εργασία μικρο-έρευνας πεδίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
προγράμματος του ΕΚΔΔΑ-ΙΝΕΠ το Δεκέμβριο 2018. 

 

 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ «ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ»: ΜΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ 
«ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΟΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
 

Ακριτίδου Παρασκευή, 4ο Γ.Ε.Λ. Καλαμάτας / ΠΕ02 Φιλόλογος 
 
Η παρούσα εργασία αφορά μια πρόταση διδασκαλίας του αποσπάσματος «Μια Κυριακή 

στην Κνωσό», που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται και δομείται το 
προτεινόμενο σενάριο είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και αφορμή γι’ αυτό η 
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απουσία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φύση δε του κειμένου καθώς και η κοσμοθεωρία του 
συγγραφέα, όπως προβάλλεται μέσα από αυτό, προσανατολίζουν τις σχεδιαζόμενες για 
τους μαθητές δραστηριότητες και τις αναζητήσεις τους προς τον κλάδο των ανθρωπιστικών 
σπουδών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πώς τομείς και κατευθύνσεις των ανθρωπιστικών 
επιστημών δύνανται να αντιστοιχιστούν με συγκεκριμένα χωρία του αποσπάσματος, 
στοιχείο που θα αξιοποιηθεί κατά τη διδακτική προσέγγιση. Μεθοδολογικά προκρίνεται 
ένας συνδυασμός ατομικής και ομαδικής εργασίας. Γενικός στόχος της διδακτικής πρότασης 
είναι η με αφορμή τη μελέτη της Λογοτεχνίας εμφύσηση στους μαθητές κριτικής σκέψης 
εφαρμοζόμενης στο πεδίο της επιλογής επαγγέλματος και της αξιολόγησης των πηγών 
πληροφόρησης σχετικά με το επάγγελμα καθώς και της ίδιας της προσφερόμενης 
πληροφορίας. Παράλληλα, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η αναπλήρωση  του κενού 
από την κατάργηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος φρονούμε 
πως θα πρέπει να ενταχθεί στοχευμένα και επιλεκτικά στο πλαίσιο άλλων υφιστάμενων 
διδακτικών αντικειμένων. 

 

 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

ΡΟΜΑ 
 

Γρηγορίου Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
Αρσενίου Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Κάθε τάξη χαρακτηρίζεται από ετερογένεια όσον αφορά τις στάσεις των μαθητών, τα 

διαφορετικά περιβάλλοντα που μεγαλώνουν αλλά και τα κίνητρα για μάθηση. Οι μαθητές 
όμως που προέρχονται από ένα πιο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον θα πρέπει να 
συναγωνιστούν με παιδιά τα οποία είναι περισσόρερο ευνοημένα σε ένα πεδίο που τα 
υπόλοιπα υστερούν, όπως πχ. η γλώσσα. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα 
της αφανούς διγλωσσίας στην τάξη και πως αυτό μπορεί να αντιμετωπίστεί στην πράξη 
στην προσπάθεια να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να εμπλέξει ενεργά το μαθητή επενδύοντας 
παράλληλα στην ταυτότητά του. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να σκιαγραφήσει το κοινωνιογλωσσικό υπόβαθρο μιας 
μαθήτριας Ρομά που φοιτά σε ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο με σκοπό να δημιουργήσει 
μια δραστηριότητα που θα βασίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες της συγκεκριμένης 
μαθήτριας. Τα ζητήματα της ταυτότητας και της χρήσης της μητρικής γλώσσας στην τάξη  
παρουσιάζονται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και διερευνώνται περαιτέρω μέσω της 
ανάλυσης αναγκών προκειμένου να προσδιοριστούν τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες της 
μαθήτριας. Δύο συνεντεύξεις και ένα κείμενο ταυτότητας χρησιμοποιούνται ως εργαλείο 
συλλογής δεδομένων που θα επιτρέψουν στον ερευνητή να σχεδιάσει το κατάλληλο υλικό.  
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
Σιακαβάρα Αναστασία, Καθηγήτρια γαλλικών 

 
Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου του τραγουδιού 

στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημοτικό ως μέσο εκμάθησης αλλά και 
κοινωνικοποίησης των μικρών παιδιών. Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει τη θεωρία στην οποία αποσαφηνίζονται οι έννοιες της μουσικής, της 
γλώσσας και της ακουστικής δεξιότητας. Επιπλέον παρουσιάζονται προηγούμενες έρευνες 
που έχουν μελετήσει την αποτελεσματικότητα της μουσικής στην ξενόγλωσση τάξη αλλά 
και σύγχρονα διδακτικά μοντέλα για τη σχέση γλώσσας-μουσικής. Στη συνέχεια 
αναφερόμαστε στα βασικά οφέλη αυτού του μέσου ως εργαλείο διδασκαλίας στην 
ξενόγλωσση τάξη. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την πρότασή μας για την 
αξιοποίηση του τραγουδιού, η οποία στην περίπτωσή μας εφαρμόστηκε σε φροντιστήριο 
γαλλικών στην Αθήνα με μαθητές δημοτικού, παρουσιάζοντας τον ιδανικό αριθμό ατόμων, 
το γλωσσικό επίπεδο, τη διάρκεια, τον γενικό σκοπό, τους επιμέρους στόχους, τη  
μεθοδολογία  αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία προτείνονται  
στους εκπαιδευτικούς. Ως εργαλείο μέτρησης των στόχων αυτού του διδακτικού σχεδίου 
προτείνεται η συμμετοχική παρατήρηση του εκπαιδευτικού ενώ οι στοχευμένες 
δραστηριότητες σταδιακής αλλά και τελικής αξιολόγησης διευκολύνουν αυτό τον στόχο.  
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, σημειώνουμε τις παρατηρήσεις αυτής της εμπειρίας, 
καταλήγοντας σε μία αρκετά θετική αποτίμηση της και  παραθέτουμε κάποιες οδηγίες για 
τους εκπαιδευτικούς για την ομαλή και θετική έκβαση της συγκεκριμένης διδακτικής 
προσέγγισης. 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
Καλαούζη Κωνσταντίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. 

Αιγαίου, Δρ. Φιλολογίας Α.Π.Θ 
 
Στην εργασία θα παρουσιαστούν τα οφέλη από  τη συγκρότηση μιας διαδικτυακής 

κοινότητας μάθησης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός project για τη λογοτεχνία στο 
γυμνάσιο. Η συγκρότηση ηλεκτρονικών μαθητικών κοινοτήτων μάθησης στην εκπαίδευση 
συνιστά μία ώσμωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τις 
παιδαγωγικές στοχεύσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Συγκεκριμένα, η ένταξη των 
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ΤΠΕ στην εκπαίδευση στοχεύει τόσο στον εκσυγχρονισμό της μεθοδολογίας διδασκαλίας, 
όσο και στην προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και την κατάκτηση 
πολυγραμματισμών που θα οδηγήσουν τους μαθητές στη μετατροπή τους σε κριτικά 
σκεπτόμενους πολίτες και ικανούς διαχειριστές της αποκτηθείσας γνώσης. Παράλληλα, οι 
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, όπου βασίζονται τα νέα Π.Σ των φιλολογικών 
μαθημάτων, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των 
μαθητών και στην προώθηση της διερευνητικής μάθησης με την ουσιαστική ανταλλαγή 
πληροφοριών  μέσα από ομαδικές διεργασίες.  

Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική, δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης 
με στόχο τη διερεύνηση ενός δικτύου λογοτεχνικών κειμένων στη Γ΄ Γυμνασίου.  Η 
ηλεκτρονική κοινότητα συγκροτήθηκε από τον εκπαιδευτικό με τη χρήση μιας  ελεύθερης 
διαδικτυακής πλατφόρμας  (PBworks) που επιτρέπει τη συγκρότηση διακριτών, αλλά 
συνεργαζόμενων, ομάδων που κάθε εβδομάδα αναλαμβάνουν μία αποστολή βάσει του 
ανατιθέμενου υλικού, ερευνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη διακριτική 
καθοδήγηση του διδάσκοντα, ανεβάζουν το υλικό της έρευνάς τους και συζητούν τα 
αποτελέσματα των εργασιών τους σε πραγματικό χρόνο, τόσο κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος όσο και εξ αποστάσεως. Ταυτόχρονα, συζητούν για τα αποτελέσματα και την 
πληρότητα των παραγόμενων μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 
Οι εργασίες στηρίζονται σε ένα δίκτυο λογοτεχνικών κειμένων με θεματική τις «Δύσκολες 
οικογενειακές σχέσεις» και κατανέμονται σε εργασίες κατανόησης, ερμηνείας και 
παραγωγής πρωτότυπων κειμένων που ανήκουν σε ποικίλα κειμενικά είδη. Ως αποτέλεσμα, 
ενισχύονται οι συνεργατικές δεξιότητες που προάγουν τη γνώση μέσω της επικοινωνίας και 
ενδυναμώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες αναθέτοντας ρόλους που ανανεώνουν τη 
διδακτική πράξη μέσω καινοτόμων διερευνητικών πρακτικών. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
Βαλσαμίδου Λίνα, Υποψήφια διδάκτωρ  Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας  

 
Τα μαθήματα της Μητέρας Φύσης έχουν ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά στη διάρκεια της 

ανάπτυξής τους ενώ η σημασία της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
προσχολική αγωγή έχει  τονιστεί από σχετικές έρευνες, όπου επισημαίνεται ότι τέτοιες 
εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση δια βίου στάσεων, αξιών και τρόπων 
συμπεριφοράς απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών του Νηπιαγωγείου αποτελεί σημείο καθοριστικής 
σημασίας και θα πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε προγράμματος ΠΕ προσχολικής αγωγής, η 
οποία παράλληλα δεν θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην απόκτηση 
οικολογικής γνώσης αλλά στην κινητοποίηση μηχανισμών που υποστηρίζουν τόσο τη 
συμμετοχή όσο και την ενεργοποίηση για το περιβάλλον. Είναι παραδεκτό πως κάθε 
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πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί εν δυνάμει πηγή δημιουργικών 
δραστηριοτήτων στο σχολείο, που μπορεί να κινητοποιήσει  βιωματικές  και ερευνητικές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, με την προϋπόθεση ότι θα σχεδιαστεί συστηματικά σε 
μεθοδολογικό, θεωρητικό και αξιολογικό επίπεδο. 

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 σε νηπιαγωγείο 
αστικής περιοχής, ενταγμένο σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής 
Αγωγής και με θέμα τη δημιουργία λαχανόκηπου και ανθόκηπου στον σχολικό χώρο. 
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να προβληματιστούν οι μαθητές/τριες για τη 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον αλλά και για την αναγκαιότητα και 
χρησιμότητα της ατομικής εργασίας τόσο για την ατομική διατροφική επάρκεια, όσο και για 
την περιβαλλοντική καλαισθησία του σχολικού χώρου. Μέσα από μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων που βασίστηκαν τόσο στην εργασία στον κήπο όσο και στην εκπαιδευτική 
χρήση του διαδικτύου και στη χρήση λογισμικού, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν, να σχεδιάσουν και να ανακαλύψουν 
πως η ενασχόληση με το περιβάλλον μόνο οφέλη έχει να δώσει στους ανθρώπους και στη 
ζωή τους. 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
 

Κοροτζίδης Χαράλαμπος, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Συμεού Βαλέρια, Τελειόφοιτοη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων, ΜΒΑ, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 
 
Να προστεθεί ως 4ο όνομα η Καλαϊτζάκη Αργυρούλα,Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας,Τμ. Κοινωνικής Εργασίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής 
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο(akalaitzaki@hmu.gr). 

Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη και η εμπλοκή των εργαζομένων 
με τον εκάστοτε οργανισμό εξαρτώνται από τις διαπροσωπικές σχέσεις στον χώρο της 
εργασίας περισσότερο από τα οικονομικά τους κίνητρα, ενώ, τρεις στους τέσσερις 
Αμερικανούς εργαζόμενους παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα εμπλοκής στην εργασία τους 
επηρεαζόμενοι από τη σχέση τους με τους συναδέλφους τους.Έχει επίσης βρεθεί ότι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις στον χώρο της εργασίας επηρεάζουν την εργασιακή ευημερία και 
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την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας από την εργασία 
τους.  

Τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικά,αναλύει ο J.Birtchnell στη θεωρία του για τον τρόπο 
δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων,όπου αναφέρει ότι κάθε άνθρωπος σχετίζεσαι 
με τους άλλους,σύμφωνα με τις οκτώ θέσεις του Διαπροσωπικού Οκταγώνου (Interpersonal 
Octagon),όπως η θέση ισχύος,η θέση αδυναμίας,η εγγύτητα,η απόσταση καθώς και ένας 
συνδυασμός των παραπάνω όπως Εγγύτητα ή Απόσταση από Θέση Ισχύος και Εγγύτητα ή 
Απόσταση από Θέση Αδυναμίας.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των διαπροσωπικών 
σχέσεων στην εργασιακή ευημερία και την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας από την εργασία τους.Σε δείγμα 100 εργαζομένων (69 γυναίκες και 
31 άνδρες) χορηγήθηκε το PROQ3 για την αξιολόγηση των διαπροσωπικών σχέσεων,το 
Workplace Perma Profiler για την αξιολόγηση της εργασιακής ευημερίας και το Minessota 
Satisfaction Questionnaire για την αξιολόγηση της ικανοποίησης από την εργασία,με 
φυσική παρουσία σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και ηλεκτρονικά μέσω 
Google Forms.  

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να παρουσιάσει νέα ερευνητικά δεδομένα για την 
επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας στην εργασιακή ευημερία και την ικανοποίηση τους από την εργασία και να 
αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας παρεμβάσεων για τη βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων,μειώνοντας τις συγκρουσιακές σχέσεις και ενισχύοντας τη 
δημιουργία νέας κουλτούρας στους οργανισμούς. 

 

 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Χατζηαβραμίδου Ευδοκία, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού κ 
Νέας Γενιάς 

 
Οι  διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, γεγονός που στον 

επιστημονικό χώρο μεταφέρεται σε ενδιαφέρουσες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, με 
σκοπό να φωτίσουν από άλλη οπτική γωνία το τι σημαίνει να σχετιζόμαστε με έναν άλλο 
άνθρωπο. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αναπτύσσονται  σε διάφορους χώρους, όπως και   στο  χώρο  
εργασίας.   

Τι εννοούμε όμως με τον όρο διαπροσωπικές; Ονομάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσουν 
οι άνθρωποι μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύψουν πνευματικές και υλικές τους ανάγκες. Το 
να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται σχέσεις με τους γύρω μας, αποτελεί το θεμέλιο 
λίθο της ίδιας της κοινωνίας. Η σωστή επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας , συνάδουν  
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την επιτυχία  των παρακάτω  βασικών παραγόντων:  
α) το λόγο και τη καθαρότητα με την οποία μεταδίδονται τα μηνύματά , 
 β) τις κινήσεις του σώματος,  
γ)  και την ακρόαση  
Αναγνωρίζοντας επομένως ο καθένας, τις αδυναμίες που παρουσιάζει σε κάποιον από 

τους παραπάνω τομείς , μπορεί να βελτιωθεί και να τον χρησιμοποιήσει  με επιθυμητά 
αποτελέσματα. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
χαρακτηρίζονται από έναν, συχνά έντονο ανταγωνισμό, καθώς και ποικιλία συγκρούσεων.  

Πηγές των κακών διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να αποτελέσουν ,η ανασφάλεια 
σχετικά με τις απαιτήσεις μιας θέσης, η υπερβολική ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού σε 
μικρό εργασιακό περιβάλλον,  και πλήθος παράλογων πιέσεων για εφαρμογή κανόνων.  

Το συμπέρασμα είναι ότι η ψυχική  υγεία δέχεται πιέσεις .Ακόμα περισσότερο, αν 
συναναστρέφεσαι με δύστροπους ανθρώπους στο εργασιακό του περιβάλλον. 

 Άρα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, είναι ένα  πολυπαραγοντικό κεφάλαιο της ζωής του 
ανθρώπου, το οποίο μπορεί να έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος.  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 

Τζαβάρα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός MSc-Συγγραφέας 
 
Στη σύγχρονη μουσειακή πραγματικότητα δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες 

εκπαιδευτικής δράσης μέσω της συνύπαρξης των τεχνών. Το μουσείο, ως ζωτικό πεδίο 
ανάδειξης και εφαρμογής της ιστορικής μνήμης στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, 
απευθύνεται σε ένα ευρύ και ανομοιογενές ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να 
επικοινωνήσει διαδραστικά με τα εκθέματα, τις ιστορίες τους, αλλά και τον ίδιο το χώρο 
του μουσείου. 

Η δημιουργική γραφή ως διδακτικό αντικείμενο προϋποθέτει τη διδασκαλία τεχνικών 
γραφής και εξοικείωσης με τα διαφορετικά είδη λόγου, όπως και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
μέσα από την εφαρμογή τους. Κυρίως, όμως, αποτελεί μέσο έκφρασης και επικοινωνίας 
μεταξύ ατόμων, ομάδων, κοινωνιών, πολιτισμών. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επικοινωνιακή διάσταση και δυναμική της 
δημιουργικής γραφής στην ανάδειξη του μουσειακού χώρου και υλικού συνολικά, και στη 
σύνδεσή του με την εκπαίδευση και την κοινωνία, στο πλαίσιο διεξαγωγής καλλιτεχνικών 
εργαστηρίων για μικρά παιδιά στο χώρο του μουσείου. Τα εργαστήρια του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, αποτελούν τον καμβά, αλλά και το όχημα στο ταξίδι 
των παιδιών προς την αναγνώριση της ατομικής ταυτότητας, την τοποθέτηση στον ιστορικό 
τόπο και χρόνο και τη δημιουργία πρωτότυπου έργου, ως αποτέλεσμα συνεργατικών 
δράσεων και αποτύπωσης της κριτικής τους σκέψης.  

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται δύο θεματικές εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας 6-12 
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ετών που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στους χώρους του μουσείου. 
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων εμπλέκονται οι έννοιες της 
μουσειοπαιδαγωγικής, της δημιουργικής γραφής, της φιλαναγνωσίας, των εναλλακτικών 
μορφών αισθητικής έκφρασης (μουσική, λογοτεχνία, εικαστικά, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί) 
και η συνδρομή των ΤΠΕ. 

Στα συμπεράσματα της εργασίας υπογραμμίζεται η ανάγκη αξιοποίησης του ζωντανού 
διαλόγου μεταξύ παιδιών και εκθεμάτων, μέσα από βιωματικές πρακτικές, για την ανάδειξη 
της μουσειακής  ύλης σε πρωτογενές ερέθισμα έμπνευσης και δημιουργίας των παιδιών, 
καθώς και η σημασία της θεσμοθετημένης συνεργασίας μουσείων και σχολείων.  

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ’80: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ  
 

Πετρά Βασιλική, Φιλόλογος 
 
Κατά τη δεκαετία του 1980 τα κρατικά κανάλια «βίωσαν» την τελευταία «χρυσή» εποχή 

τους λίγο πριν την είσοδο και κατίσχυση της ιδιωτικής τηλεόρασης, διαμορφώνοντας το 
τηλεοπτικό και πολιτικό αφήγημα της εποχής. Θα έλεγε κανείς πως εξέφρασαν και 
νοηματοδότησαν τον εκδημοκρατισμό και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
κοινωνίας, ερμηνεύοντας την κοινωνική και πολιτική επιταγή για «αλλαγή». Το αίτημα για 
μια νέα αντίληψη και μια νέα αισθητική, που θα αναδείκνυε τον σημαίνοντα πολιτικό και 
κοινωνικό ρόλο της τηλεόρασης, διατυπώθηκε εύγλωττα μέσα από την παρώδηση και την 
κατά ριπάς τηλεκριτική για παλαιότερες εκπομπές. Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό 
«μήνυμα» κλήθηκε να αναλάβει την ψυχαγωγία με νέα σήριαλ. Το νέο επιτελείο της 
κλήθηκε να «κατασκευάσει» το πολιτικοποιημένο κοινωνικό μήνυμα, εστιάζοντας σε 
ζητήματα της επαρχίας, ισοτιμίας των δύο φύλων, ιδεολογικής γαλούχησης των παιδιών-
νέων. Παράλληλα, ως αιτούμενο τέθηκε η ένωση των δύο κρατικών καναλιών σε μια εποχή 
που η ελληνική κοινωνία αξίωνε να είναι πολιτικοποιημένη. Η δεκαετία του 1980 πρόβαλλε, 
γενικότερα, τον συνδικαλισμό και την αγωνιστικότητα. Επέτρεψε την έμφυλη συγκρότηση 
της κοινωνίας, καθώς δέχτηκε τις φεμινιστικές συλλογικότητες με πρωτοφανή τρόπο και 
ζήτησε να τοποθετήσει τη γυναίκα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Εξάλλου, η «νέα 
πολιτική ορθότητα» εστιαζόταν σχεδόν στην κοινωνικοπολιτική γαλούχηση των παιδιών-
νέων και αποτασσόταν την πρότερη «τηλεοπτική παιδικότητα». Για αυτό και η τηλεόραση 
υπερχρηματοδότησε τα ζωντανά παιδικά προγράμματα με προσανατολισμό στη 
δημιουργικότητα και τα εφηβικά προγράμματα περιπέτειας. Συγχρόνως, θεσμοθέτησε την 
κατανάλωση παιχνιδιών και της πολυδιαφημισμένη τεχνολογία, παρακολουθώντας τη 
γενικότερη ανάγκη για «αστική ευμάρεια», αλλά και για μια ψυχαγωγία νέου τύπου 
(πάρτυ, disco, cinema). Η παρούσα έρευνα με τον τίτλο  Κρατική τηλεόραση του ’80: 
ορίζοντας μια νέα πολιτειότητα, πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο τα κρατικά κανάλια 
πύκνωσαν το κοινωνικό και πολιτικό αιτούμενο γύρω από τους άξονες αυτούς.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

292 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING): ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΜΕ; 
 

Μαρκάκη Ειρήνη, Yπ. Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, MSc., Εκπαιδευτικός ΠΕ78 
Φιλιππίδης Γεώργιος, Δρ. Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.  

Φουντουλάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου 
Ηρακλείου, Κοινωνική Λειτουργός 

 
Το συγκεκριμένο Εργαστήριο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες 

σχετικά με τη σοβαρότητα του κοινωνικού φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying) 
που εκτυλίσσεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια & 
τριτοβάθμια), και να τους παρέχει σχετική ενημέρωση ως προς το πού θα μπορούσαν να 
απευθυνθούν, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν ανάλογα περιστατικά μέσα στην τάξη. 

Στο πρώτο μέρος του Εργαστηρίου, θα γίνει προβολή ενός βίντεο μικρού μήκους 
αναφορικά το υπό μελέτη θέμα. 

Στο δεύτερο μέρος, θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο, στόχος του οποίου είναι να 
αναστοχαστούν οι συμμετέχοντες, δουλεύοντας ομαδο-συνεργατικά, γύρω από το ζήτημα 
για το ποιος έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, θα διατυπώσουν οι συμμετέχοντες τις απαντήσεις τους 
και θα επακολουθήσει συζήτηση με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & 
Νέας Γενιάς του Δήμου Ηρακλείου - Κοινωνική Λειτουργό, έναν Εκπαιδευτικό 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μία Κοινωνιολόγο και έναν Ψυχολόγο, ως προς το ρόλο που 
διαδραματίζει ο καθένας τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Εργαστηρίου, θα γίνει περισυλλογή των 
ερωτηματολογίων των συμμετεχόντων και θα αποδοθούν συγκεντρωτικά οι απαντήσεις 
των ερωτώμενων στην τελική Εισήγηση, με τη βοήθεια του Στατιστικού Πακέτου για τις 
Κοινωνικές Επιστήμες, S.P.S.S. (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η ΓΝΩΣΗ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια MED Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Πετεινάκη Μαρία, Φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του ΕΑΠ 

 
Οι ραγδαίες αλλαγές και οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας της πληροφορίας απαιτούν ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης, μέσω του οποίου η 
επεξεργασία των πληροφοριών θα πραγματοποιείται με διάθεση στοχαστική και 
απελευθερωτική. Ένας τέτοιος τρόπος σκέψης μπορεί να επιτευχθεί μέσα και από τη 
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Μετασχηματίζουσα Μάθηση, η οποία εστιάζει στην κριτική συνειδητοποίηση των αξιών και 
των προτύπων, που εκούσια ή ακούσια ενστερνίσθηκε το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής 
του, και τα οποία ουσιαστικά  δρουν ως φίλτρα που καθορίζουν τον τρόπο που 
νοηματοδοτεί την εμπειρία του και τις παραδοχές του. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται μια 
βιωματική δράση που στηρίζεται στη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από 
την Αισθητική Εμπειρία. Στόχος της είναι η κριτική επανεξέταση των συναισθημάτων και 
των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για τη διαχείριση της γνώσης στον σύγχρονο κόσμο 
και τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε αυτή, με ερεθίσματα από συγκεκριμένα έργα Τέχνης και 
δια του στοχαστικού διαλόγου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.  

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

 
Κουκάκης Γεώργιος, Καθηγητής Πληροφορικής 

Ρονιώτης Αλέξανδρος, Καθηγητής Πληροφορικής 
 
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια καινοτομία που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια 

στα ελληνικά σχολεία και προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής 
συνεργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν 
αυτά που έχουν διδαχθεί από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της 
Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και 
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη 
δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη 
διδασκαλία διαφόρων εννοιών. Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές 
έννοιες του προγραμματισμού και ανακαλύπτουν τις υποσυνείδητες χρήσεις των οργάνων 
του ανθρώπινου σώματος και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην τεχνολογία. Το όραμα της 
ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα 
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία 
πολιτών του κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα. Η 
παρούσα εισήγηση στόχο έχει τη δημιουργία μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και την παροχή ευκαιριών στους μαθητές να ανακαλύψουν τα εκπαιδευτικά τους 
ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν τις μελλοντικές οδούς σταδιοδρομίας τους και να 
δημιουργήσουν σχέδια για το μέλλον τους. 
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Παρίση Μαρία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Συντονίστρια Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης 
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Η αναγκαιότητα της λειτουργίας διεπιστημονικών ομάδων στις δομές υποστήριξης των 

μαθητών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη σχολική εκπαίδευση 
καταγράφεται πολλαπλώς στην ερευνητική και επιστημονική βιβλιογραφία. Στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα έχουν θεσμοθετηθεί ως υποστηρικτικές δομές τα Σχολικά Δίκτυα 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης 
(Δ.Ε.Δ.Α.). Περνώντας από την Ενταξιακή Εκπαίδευση στο μοντέλο της Συμπερίληψης, οι 
διεπιστημονικές ομάδες αυτών των υποστηρικτικών δομών σχεδιάζουν και ακολουθούν 
στρατηγικές διασύνδεσης και συνεργασίας με το σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη 
κοινότητα.  

Σκοπός του βιωματικού εργαστηρίου που προτείνεται είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση 
και η συζήτηση του νομικού-θεσμικού πλαισίου των δομών αυτών (Σ.Δ.Ε.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., 
Κ.Ε.Σ.Υ., Δ.Ε.Δ.Α.) και, αφετέρου, η περιγραφή του ρόλου των διεπιστημονικών ομάδων σ’ 
αυτές, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές πρακτικές: 
1. θα εστιάσουμε στη δομή και το περιεχόμενο των γνωματεύσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. και 

Δ.Ε.Δ.Α.,  
2. θα σχεδιάσουμε Ε.Ε.Π. μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων στη βάση 

δειγματικών γνωματεύσεων, 
3. θα εξετάσουμε την ανάπτυξη των Ε.Ε.Π. προτείνοντας  δραστηριότητες και 

χρησιμοποιώντας υποστηρικτικό υλικό βασισμένο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών (Α.Π.Σ.) και 
στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.).  

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων στο προτεινόμενο Εργαστήριο θα αναδειχτούν τα 
οφέλη της συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και την κοινότητα στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
σε όλους τους μαθητές. 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  
 

Σταυρουλάκη Αγγελική, Εμψυχωτρια -Σύμβουλος ψυχικής υγείας 
 
Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι να διερευνηθούν και να 

αναδυθούν οι δεξιότητες και οι τυχόν αδυναμίες του σύγχρονου ανθρώπου στο ευρύ και 
ολοκληρωμένο φάσμα της αλληλεπίδρασης και γενικότερα της  επικοινωνίας.  

Σαν  μεθοδολογία στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο θα προτιμηθεί οι τεχνικές 
του θεατρικού παιχνιδιού με κυρίαρχο ρόλο να διαδραματίζει η σωματική  έκφραση και  
εργαλεία τις  αισθήσεις.  

Το θέμα της αλληλεπίδρασης και γενικότερα της επικοινωνίας θα αναπτυχθεί εκτενώς 
με βιωματικό τρόπο μέσα από τις τρεις φάσεις του θεατρικού παιχνιδιού:  

A.        Ευαισθητοποίηση-Αισθησιοκινητική δράση  
B.        Παιχνίδι ρόλων  
C.        Αναπαραγωγή  
Η δυναμική της ομάδας, η αλληλεπίδραση, το ερέθισμα- αντίδραση, το συναίσθημα, η 

σκέψη θα παρελάσουν θεατρικά . 
Οι  πολιτιστικές, κοινωνικές καταβολές,το οικογενειακό πλαίσιο,η κουλτούρα, ο 

αυθορμητισμός, η εκμετάλλευση του τυχαίου, η δράση-ανάδραση, η δημιουργικότητα, η 
εξέλιξη, μα πάνω απ'όλα η πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα η απλότητα των μυνημάτων σε 
ότι ΘΕΩΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ θα αποτελέσουν τα βαγόνια του τρένου που θα οδηγήσουν από την 
αφετηρία της απόλυτης σιωπής στον προορισμό- στόχο  που είναι η ολοκληρωμένη υγιής 
επικοινωνία. 

Η υγιής επικοινωνία   αποτελεί προίκα για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο- είτε είναι 
ενήλικας, είτε παιδί -για μια υγιή αλληλεπίδρασή και συνύπαρξη σε μια υγιή και ανθρώπινη 
σύγχρονη  κοινωνία. 

 
 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ.. ΤΟ ΣΩΜΑ 
 

Δημοτάκη Αναστασία, Δημόσιος Υπάλληλος, Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Τελειόφοιτη Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων, ΜΒΑ, Τελειόφοιτος Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. 
 
Από καταβολής κόσμου, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη για επικοινωνία. Ως 

επικοινωνία, ορίζεται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων, όπου ο πομπός μεταδίδει ένα μήνυμα στον δέκτη. Σήμερα, η επικοινωνία 
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αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, η οποία δέχεται πολλές 
επιρροές από ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, που πιθανόν να δυσχεραίνουν 
τη διαδικασία της. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα συναισθήματα.  

Σκοπός του εργαστηρίου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη σωστή 
λεκτική και μη λεκτική έκφραση μηνυμάτων μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής 
και η κατανόηση του ρόλου των συναισθημάτων σε αυτήν. Οι τεχνικές που θα 
χρησιμοποιούν περιλαμβάνουν ασκήσεις από το χώρο των τεχνών όπως η δραματική 
έκφραση, τα εικαστικά και ο χορός δίδοντας έμφαση στο βιωματικό τρόπο μάθησης 
(experimental learning) προσεγγίζοντας έτσι το σύνολο της επικοινωνίας. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους μεταδίδοντας μηνύματα, 
τα οποία μπορεί να είναι λεκτικά ή μη λεκτικά, να διαφέρουν ως προς τον τρόπο έκφρασης, 
ενώ, παράλληλα μπορεί να είναι ξεκάθαρα ή να χρειάζονται κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, οι 
ίδιοι, μέσα από ένα σταθερό σύνολο συναισθημάτων και την εναλλαγή των σχέσεων 
μεταξύ τους, τα οποία χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις οδηγίες των συντονιστών, καλούνται 
να παρουσιάσουν τα μηνύματα τους δημιουργώντας τις δικές τους εικόνες από τη 
συμμετοχή τους αυτή. 

Η παρούσα μελέτη έρχεται να συμβάλλει στην κατανόηση της αξίας της βιωματικής 
μάθησης, χρησιμοποιώντας ως μέσο την τέχνη, για την επικοινωνία εμπλουτίζοντας την 
ελληνική βιβλιογραφία με νέα δεδομένα για τη συμβολή της ως πρώιμη παρέμβαση, στην 
ανάπτυξη σχέσεων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Τα τελικά αποτελέσματα 
πρόκειται να αναδείξουν τη σημαντικότητα και τα οφέλη της επικοινωνίας σε ατομικό αλλά 
και ομαδικό επίπεδο. 

 

 
DESIGN FOR ALL: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Σεφεντίν Ερμιόνη, Special Education Instructor 
Μαγκαφάς Πολυχρόνης, Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Άσκησης  

 
Η διαφοροποίηση στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί ισχυρό χαρακτηριστικό της 

προσωπικής δημιουργικότητας. Ο μαθητής τοποθετείται σε διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
δέχεται και μεταδίδει πληθώρα πληροφοριών και συναισθημάτων, «αρθρώνει» ποικίλης 
μορφής λόγο. Η Αφήγηση είναι από τα πρώτα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δημιουργία ενός ευρύτερα προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ορίζεται , 
σύμφωνα με το  National Storytelling Network, ως η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης 
λέξεων και δράσεων για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας 
με τρόπο που να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή. Η χρήση της Αφήγησης ενισχύει τη 
δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων -τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές ανάγκες- τόσο 
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όταν βρίσκονται σε θέση αφηγητή, μέσω της συγκρότησης σεναρίου στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και σε θέση ακροατών, μέσα από τη σύνθεση εικόνων 
βασισμένων στα δεδομένα που προκύπτουν από την αφήγηση. Σκοπός του παρόντος 
εργαστηρίου είναι να αναδείξει το ρόλο της Αφήγησης ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην 
Ειδική Αγωγή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μεταφορά μάθησης από την 
εξοικείωση με τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στην πραγμάτωση δραστηριοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησης ατόμων με Ειδικές (Εκπαιδευτικές) Ανάγκες. Δομικό στοιχείο του 
παρόντος εργαστηρίου είναι η υποβολή των εκπαιδευομένων σε διαδικασία προσομοίωσης 
με στόχο την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων: κινητικών, επικοινωνιακών και 
αναστοχασμού. Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της μεταφοράς της 
αποκτηθείσας από την Αφήγηση γνώσης στο κομβικό για την Ειδική Αγωγή πεδίο της 
αυτοεξυπηρέτησης. Το παρόν εργαστήριο επιχειρεί να αξιοποιήσει την συνεισφορά της 
Αφήγησης στις τρεις διαστάσεις της μάθησης : Γνωστική, Κοινωνική και Συναισθηματική, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 
ΈΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 
 

Καραγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής/Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Προσφύγων δομής Σχιστού 

Βουλγαρίδου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός/Συστημική ψυχοθεραπεύτρια/Συντονίστρια 
εκπαίδευσης δομής Σχιστού 

 
Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε  σε Δομή Υποδοχής και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Πειραιά και απευθυνόταν σε 
παιδιά – πρόσφυγες, 13-15 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε Γυμνάσιο της περιοχής και 
διέμεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας Σχιστού. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με 
βασικό στόχο να αναχαιτιστεί η αυξανόμενη σχολική διαρροή των κοριτσιών που 
φοιτούσαν στη συγκεκριμένη ΔΥΕΠ και να έρθουν σε επαφή τα παιδιά και των δύο φύλων 
με το νέο γι αυτά πλαίσιο  των "ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών" που σχετίζονται με 
τη γυναίκα, να βελτιωθεί το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και να αξιοποιηθεί θετικά η 
διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.  

 Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης, έγινε η παρουσιαζόμενη παρέμβαση της 
οποίας οι στόχοι της ήταν διττοί. Αρχικά στόχος ήταν να καταστεί η σχολική τάξη ένα πεδίο 
ασφαλές, όπου τα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να εκφραστούν, καθώς και ένα πεδίο 
όπου καλλιεργείται η ενσυναίσθηση λειτουργώντας ως εφαλτήριο ανάπτυξης της «τάξης – 
κοινότητας». Η αντιμετώπιση και επίλυση  της έμφυλης σύγκρουσης έχει ως εφαλτήριο την 
αναγνώριση της "κοινότητας" των αναγκών, των συναισθημάτων χωρίς έμφυλες διακρίσεις. 
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Στη συνέχεια στόχος ήταν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της σχολικής 
διαρροής των κοριτσιών μέσα από στοχευμένες δράσεις σχετικές με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αυτονομία της γυναίκας. 
Για τις ανάγκες  της παρέμβασης  χρησιμοποιήθηκαν εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό 
από το διαδίκτυο και το ψυχοπαιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ,αποτελεί και 
πρωτότυπο υλικό το οποίο παρήχθη από τις συγγραφείς.  
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Andrade Romo Edmundo 61 

Andrade Salazar Andrea 
Beatriz 

61 

Bernal Astorga Yaminel 63 

Briseño Vilches Alejandro 64 

Cabral Araiza Jesús 64 

Carrillo García Salvador 63 

Castañeda-Barajas Adriana 69 

Choi Taehee 59 

Coelsch-Foisner Sabine  53 

Cornejo Ortega José Luis 61 

Corona Gómez Diana 64 

Delgadillo Guerrero Marco 
Antonio 

63 

Delgado Rubio Jaime 70 

Felipe de Jesús López 
Contreras 

56 

Gabrani Theodora 73 

Gandara Manuel 56 

González Vallejo Francisco 
Javier 

72 

Hernández Camacho 
Jocelyn Betzabé 

148 

Hernández Camacho 
Jocelyn Betzabé 

259 

Hernández Vega Leticia 62 

Hernández-Contreras Jorge 69 

Jiménez Izarraraz María 
Antonieta 

71 

Jobst Solvejg  52 

Kalemis Konstantinos 61 

Karountzou Georgia 72 

Karountzou Georgia 72 

Kokolaki Athanasia 50 

Küpper Beate  53 

Lagonikou Sophia 72 

Lagonikou Sophia 72 

López Alvarado Mónica 
Patricia 

64 

López Contreras Felipe de 
Jesús 

60 

López-Rios Luis Pablo 69 

Magaña López Yolanda 62 

Martín Macías María del 
Mar 

67 

Milathianaki Giasemi 68 

Moreno Badajós Miguel 
Ángel 

66 

Moreno-Badajós Pedro 69 

Nipyrakis Argyris 50 

Oancea Maria Ioana 74 

Panteri Maria 272 

Patiño García Camilo 63 

Ponce-Rojo Antonio 62 
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Ponce-Rojo Antonio 69 

Sailer Maximilian  51 

Spinoso Arcocha Rosa 
María 

71 

Stamatopoulou Aikaterini 66 

Stavrou Dimitris 50 

Tudor Mariana 65 

Zick Andreas  52 

Ακριτίδου Παρασκευή 283 

Αλεβίζος Βαλάντης 112 

Αλεφαντινού Μαρία 281 

Αμπαρτζάκη Μαρία 168 

Αναστασάκη Μαρία 79 

Αναστασάκη Μαρία 213 

Αναστασιάδης Σπύρος  47 

Αναστασίου Σοφία 134 

Αποστολίδης Νικόλαος 219 

Αποστολόπουλος 
Νικόλαος 

80 

Αρβανιτάκης Ιωάννης 106 

Αρβανιτάκης Ιωάννης 133 

Αρβανίτη Φανουρία-
Ευαγγελία 

76 

Αρσένη Αναστασία 245 

Αρσενίου Βασιλική 279 

Αρσενίου Βασιλική 284 

Ασαργιωτάκη Ανδρονίκη 109 

Βαλκάνος Ευθύμιος 176 

Βαλσαμίδου Λίνα 276 

Βαλσαμίδου Λίνα 286 

Βαραγγούλη Μαρία 103 

Βαρρά Ευγενία 186 

Βασιλείου Κλεοπάτρα 75 

Βασιλείου Κλεοπάτρα 103 

Βασιλογιαννάκη Μαρία 120 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης 104 

Βατάλη Βασιλική 282 

Βε Αντριάνα 220 

Βλαχάκης Γιώργος  81 

Βλαχάκης Γιώργος  88 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 178 

Βογά Ηλέκτρα 179 

Βογιατζάκη Ειρήνη 194 

Βογιατζάκη Ειρήνη 235 

Βογιατζάκης Δημήτριος 220 

Βογιατζή Ειρήνη 180 

Βόντσα Αικατερίνη 148 

Βορβή Ιωάννα 126 

Βουλγαρίδου Μαρία 250 

Βουλγαρίδου Μαρία 297 

Βρετουδάκη Ελένη 117 

Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα 149 

Γαβριήλ Ευθυμία-Σουζάνα 221 

Γαλάνη Ελένη 214 

Γενιτσαρίδου Κυριακή 150 

Γεροντόπουλος 
Πρόδρομος 

172 

Γεωργίου Ελένη 258 

Γιάκη Σπυριδούλα 274 

Γιανναράς Ματθαίος 157 

Γιαννοπούλου Βασιλική 151 

Γιαννοπούλου 
Κωνσταντίνα 

180 

Γιαννούλη Καλομοίρα 134 

Γιαννούλη Καλομοίρα 173 

Γιώγου Σταματία 151 

Γκανέτσου Χαρά 236 

Γκανέτσου Χαρά 268 
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Γρηγοράκης Ιωάννης 152 

Γρηγοράκης Ιωάννης 153 

Γρηγορίου Κυριακή 279 

Γρηγορίου Κυριακή 284 

Γρουνά Μαρία 135 

Γρουνά Μαρία 174 

Δαμτση Χαρουλα 159 

Δανιηλίδου Ευγενία 126 

Δασκαλοπούλου Όλγα 116 

Δαφέρμος Βασίλης  48 

Δεβράνη Αικατερίνη 223 

Δεβράνη Αικατερίνη 232 

Δεληγιάννη Ευφροσύνη - 
Εριέττα 

81 

Δελλαπόρτα Αντωνία 181 

Δεσποτόπουλος Γεώργιος 122 

Δημάση Μαρία 182 

Δημητριάδου Μαρίνα 198 

Δημητρίου Ελένη 155 

Δημοτάκη Αναστασία 295 

Διάκου Μαρία 111 

Διαμαντίδης Αντώνης 86 

Διαμαντίδης Αντώνης 99 

Δράγιος Χρήστος 277 

Δρακάκη Μαρία 257 

Δρακούλη Αθανασία 119 

Δρακούλη Αθανασία 155 

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας 214 

Ευθυμίου Ειρήνη 221 

Ευθυμίου Μαρία 230 

Ζέζου Αναστασία 118 

Ζίρκα Αιμιλιάνα 154 

Ζουρελίδου Μαρία 100 

Ζυγούρης Φώτιος 176 

Ζωγραφιστού Αικατερίνη 119 

Ζώρας Οδυσσέας  46 

Ηλία Ελένη 144 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος 222 

Θεολόγου Στέλλα 182 

Ιωσηφίδης Ιωάννης 154 

Καδιανάκη Μαρία 129 

Καδιανάκη Μαρία 260 

Κάζη Μαριάντρη 272 

Καθάριου Αρχοντία 184 

Καθάριου Αρχοντία 190 

Κακουλάκη Αντωνία 252 

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 187 

Καλαμιδιώτου Βασιλεία 135 

Καλαμιδιώτου Βασιλεία 174 

Καλαούζη Κωνσταντίνα 285 

Καλέμης Κωνσταντίνος 110 

Καλλιρης Γιώργος 118 

Καλογεράκης Γεώργιος 88 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ 168 

Καλογιάννη Βασιλική- 
Αλίκη 

215 

Καμπαναράκης 
Αλέξανδρος 

136 

Καμπαναράκης 
Αλέξανδρος 

199 

Κανάκης Κωστής 96 

Καπιτάνος Μανώλης 193 

Καραβασίλης Ιωάννης  223 

Καραγιάννη Ελένη 89 

Καραγιάννη Ελένη 297 

Καρακώστα Σεβαστή-
Μαρία 

242 

Καραμανλή Θεοδώρα 136 

Καραμανλή Θεοδώρα 228 
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Καραμητόπουλος 
Θεόδωρος 

137 

Καραμπάτος Ηρακλής 83 

Καραπάνου Ελένη 189 

Καρατόλιος Κωνσταντίνος 82 

Καρκανάκη Μαριεύα 108 

Καρκανίδης Παναγιώτης 199 

Καρτσωνάκη Παναγιώτα 
(Πανδώρα) 

245 

Καρυπίδου Χριστίνα 110 

Καρυπίδου Χριστίνα 121 

Κατσαραπίδης Σπυρίδων 138 

Κατσίφη Βενετία 76 

Κεραμιώτη Λυδία 246 

Κλημεντιώτη Χριστίνα 139 

Κογκούλη Πελαγία 156 

Κοκοτσάκη Αντωνία 107 

Κολλιόπουλος Δημήτριος 250 

Κομσέλη Φωτεινή 104 

Κομσέλη Φωτεινή (Φανή) 216 

Κόντη Αλεξία 140 

Κοντογιάννη Σόνια 241 

Κοροτζίδης Χαράλαμπος 287 

Κοσμαδάκη Στυλιανή 224 

Κοσμαδάκης Νίκος 236 

Κουβάτσου Παρασκευή 260 

Κουκάκης Γεώργιος 293 

Κουμούτση Σοφία 183 

Κούρτης Σπυρίδων 157 

Κουσέρη Γεωργία 157 

Κουτσούμπα Μαρία 95 

Κοψιδάς Οδυσσέας 90 

Κυριαζή Βιλελμίνη 158 

Κυριαζής Αθανάσιος 47 

Κυριακάκης Μιχαήλ 282 

Κωνσταντής π.Σπυρίδων 258 

Κωνσταντινίδης Παύλος 78 

Κωνσταντινίδης Παύλος 200 

Κωνσταντινίδου Μαριάνθη 274 

Κωνσταντινιδου Μαρινα 159 

Κωσταβασίλης 
Κωνσταντίνος 

146 

Λαζακίδου Γεωργία 225 

Λαμπρογεώργου 
Μαγδαληνή 

246 

Λαμπρογεώργου 
Μαγδαληνή 

247 

Λαπίδης Κωνσταντίνος 236 

Λενακάκης Ανδρέας 85 

Λεπίδα Μαριάννα 159 

Λιασίδη Θέκλα 160 

Λίβα Άννα 194 

Λίβα Άννα 235 

Λιναρίτη Μαρία 161 

Λόης Αναστάσιος 215 

Μαγκαρδάς Απόστολος 77 

Μαγκαφάς Πολυχρόνης 296 

Μάγος Κυριάκος 225 

Μαλέτσκος Αθανάσιος 176 

Μαλέτσκος Αθανάσιος 176 

Μάλλιου Ζωίτσα 126 

Μαμάκης Γεώργιος 83 

Μαμιδάκη Σοφία 155 

Μανιά Φαίδρα 78 

Μαράκη Ελένη 130 

Μαργέλου Βασιλένα 217 

Μαρία Δρακάκη 48 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα 251 
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Μαρινάκη Ζαφειρούλα 292 

Μαρινάκη Μαρία 162 

Μαρκάκη Ειρήνη 292 

Μαρκαντώνη Δωρίτα 252 

Μαρκοδημητράκης 
Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντης 

217 

Μαρκουίζου Μαρούλα 186 

Μαστοράκης Σωκράτης 120 

Μαστοράκης Σωκράτης 252 

Μαστρογιάννης Αλέξιος 130 

Ματζάνος Δημήτριος 193 

Ματζάνος Δημήτριος 261 

Ματιάκη Βασιλική 280 

Μαυρίδης Συμεών 275 

Μαυρίδου Θεοδώρα 
Ειρήνη 

201 

Μαχιά Αναστασία 225 

Μεραμβελιωτάκης Ηλίας 287 

Μεραμβελιωτάκης Ηλίας 295 

Μηλαθιανάκη Γιασεμή 201 

Μηλάκηs Ηρακλήs 255 

Μηλίτση Χρυσάνθη 146 

Μιτσέλης Πάνος 179 

Μίχα Αθανασία 262 

Μιχαηλίδου Ματίνα 162 

Μουδατσάκη Ελένη 202 

Μουλά Ευαγγελία 97 

Μπαϊραχταρη Βάγια 163 

Μπάρδας Αθανάσιος 262 

Μπαριανού Ειρήνη 118 

Μπάρλου Ολυμπία 124 

Μπάρμπας Γιώργος 184 

Μπάρμπας Γιώργος 190 

Μπάρτζου Στυλιανή 263 

Μπαχαδάκη Ζαφείρω 151 

Μπελαδάκη Δέσποινα 237 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 114 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 127 

Μπελιβανάκη Ελένη 131 

Μπεχλιβάνη Ευαγγελία 238 

Μπεχλιβάνη Νικολέτα 238 

Μπουκουβάλα Ευθαλία 141 

Μπουρμπούλη Αγγελική 175 

Νέδος Απόστολος 255 

Νίκας Σταύρος 264 

Νίκας Σταύρος 265 

Νικηφόρου Παρασκευή 226 

Νικολάου Ανδρέας 227 

Νικολάου Αντρέας 230 

Νικολάου Κωνσταντίνος 118 

Νικολάου Κωνσταντίνος 121 

Νιφόρου Αφροδίτη 175 

Νοβάκος Ιωάννης 108 

Νοτάκης Αντώνης 203 

Ντούλια Αθηνά 204 

Ντούμα Γεωργία 151 

Ξανθάκη Μαρία 245 

Ξανθάκου Ποτίτσα 261 

Ξανθοπούλου Δέσποινα 136 

Ξανθοπούλου Δέσποινα 228 

Οικονόμου Κασσιανή 248 

Παλάντζας Ιωάννης 84 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 195 

Παπαβασιλείου Βασίλης 196 

Παπαγάλου Φωτεινή 126 

Παπαγεώργη Ιουλία 226 

Παπαδάκης Νίκος  48 
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Παπαδανιήλ Μαρία 135 

Παπαδανιήλ Μαρία 174 

Παπαδαρατσάκη Γεωργία 98 

Παπαδαρατσάκη Γεωργία 204 

Παπαδημητρίου Μαρία 148 

Παπαδημητρίου 
Παναγιώτης 

205 

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 97 

Παπαδοπούλου Ελένη 155 

Παπαθανασίου Μαρία 120 

Παπαθανασίου Μαρία 252 

Παπαθωμά Χρύσα 269 

Παπαπέτρου Σάββας 139 

Παπαπέτρου Σάββας 206 

Παπαστεφανάκη 
Ελευθερία 

164 

Παπαστεφανάκη Φανή 154 

Παπατσιμούλη Μαρία 148 

Παπούλας Ανδρέας 49 

Παπούλας Αντρέας 111 

Παππάς Ηλίας 143 

Παππάς Ηλίας 195 

Παρίση Μαρία 294 

Πάρλαλης Σταύρος 172 

Πασχαλιώρη Βασιλική 186 

Πατεράκη Άννα 240 

Πατεράκη Ευαγγελία 240 

Πατσιλιά Παρασκευή 229 

Πατσιλιά Παρασκευή 273 

Πέππα Αικατερίνη 253 

Περάκη Μακρή Μαρία 
(Μάνια) 

185 

Περυσινάκη Ευγενία 85 

Πετεινάκη Μαρία 292 

Πετούση Μαρία 132 

Πετρά Βασιλική 290 

Πετράκη Ευαγγελία 165 

Πιταροκοίλη Στέλλα 186 

Ποδάρα Άννα 121 

Ποζαπαλίδου Σταυρούλα 193 

Ποιμενίδης Δημήτριος 166 

Ποιμενίδης Δημήτριος 196 

Πολυχρονάκη Μαρία 228 

Ποντίκη Μαρία 122 

Ρακιτζή Καρολίνα 101 

Ρακιτζής Χρήστος 101 

Ράπτης Νικόλαος 114 

Ράπτης Νικόλαος 127 

Ρέλλια Μαρία 166 

Ρηνάκη Αικατερίνη 142 

Ρονιώτης Αλέξανδρος 293 

Σάββα Έλενα 254 

Σαμάρας Παρασκευάς 230 

Σαριδάκη Σοφία  48 

Σάρρας Σάββας 243 

Σαχπατζίδου Ελένη 282 

Σεφεντίν Ερμιόνη 167 

Σεφεντίν Ερμιόνη 296 

Σιακαβάρα Αναστασία 278 

Σιακαβάρα Αναστασία 285 

Σιούλη Ζωή 243 

Σίσκου Γιολάντα 277 

Σιφακάκης Πολυχρόνης 140 

Σιφακάκης Πολυχρόνης 294 

Σκόδρα Ελένη 275 

Σκούρτης Μιχάλης 218 

Σολωμού Αιμίλιος 49 
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Σουνδουλιανάκης 
Νικόλαος 

101 

Σταμάτη Ευαγγελία 90 

Σταμάτη Μαρίνα 231 

Σταρίδης Βαΐτσης 223 

Σταρίδης Βαΐτσης 232 

Σταυρουλάκη Αγγελική 295 

Σταυρουλάκη Άννα 168 

Στειακάκης 
Χρυσοβαλάντης 

265 

Στεφανίδου Φανή 278 

Στεφάνου Πασχάλης 86 

Στεφάνου Πασχάλης 99 

Στόικου Αικατερίνη 127 

Στρίκας Κωνσταντίνος 140 

Στριλιγκάς Γεώργιος 145 

Συμεού Βαλέρια 287 

Συμεωνίδης Νικόλαος 169 

Συριγωνάκης Μανώλης 233 

Σφακιανάκη Καλλιόπη 207 

Σφακιωτάκης Σταύρος 266 

Σωτηριάδου Αναστασία 183 

Ταμίσογλου Χρύσα 91 

Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα 187 

Ταξίδης Ευστάθιος 92 

Ταστιόγλου Μιχάλης 241 

Τζαβάρα Κατερίνα 289 

Τζαγκαράκης Στυλιανός 
Ιωάννης 

143 

Τζαγκαράκης Στυλιανός 
Ιωάννης 

195 

Τζαμπερής Νεζάμ 195 
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