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ΔπηηξνπΫο ζπλεδξένπ 
 

Σελ Δπηζηεκνληθά Δπηηξνπά ηνπ ζπλεδξίνπ απαξηίδνπλ νη: 

 

Πξφεδξνο Δπηζηεκνληθάο Δπηηξνπάο: 

 

 Γξ Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ΜΫιε Δπηζηεκνληθάο Δπηηξνπάο: 

 

 Αξεηή Λάγηνπ, Καζεγήηξηα - Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο, 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 

 Παλαγηψηεο Γξεγνξίνπ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 Γεψξγηνο Κνξξέο, Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ησλ Πξνγξακκάησλ Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 Κσλζηαληίλα θαλαβή, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 

 Αηθαηεξίλε Κφθθηλνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

 Μάξζα Καηζαξίδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 Νηθφιανο Ξππνιηηάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 Αλδξνκάρε Μπνχλα, Γξ. Αλζξσπνινγίαο, Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ 

 Έθε Κπξηθάθε, Δθπαηδεπηηθφο, Δθπαηδεχηξηα Δλειίθσλ, Change Agent in Education  
 

Σελ νξγαλσηηθά επηηξνπά ηνπ ζπλεδξίνπ απαξηίδνπλ νη: 

 

 Διέλε Πξαζζά, Τπ. Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Κνηλσληνιφγνο 

 Δηξήλε Καξακπάζε, Τπ. Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

 νθία Παθιαηδφγινπ, Τπ. Γξ. Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θενιφγνο, 

Κνηλσληνιφγνο   

 Αηθαηεξίλε Μπαιάζα, MSc, Κνηλσληνιφγνο 

 Πελειφπε Πνπιεξνχ, MSc, Kαζεγήηξηα γαιιηθψλ 

 Διηζάβεη Γθηλάια, MSc, Κνηλσληνιφγνο 

 ηαπξνχια Βεγηάδε, MSc, Φηιφινγνο 

 Σεξέδα Εσγνπνχινπ, MSc, Κνηλσληνιφγνο 

 Ησάλλα Γειεγεσξγίνπ, MSc,Oηθνλνκνιφγνο 

 Μαξία Κνπηαιέιιε, Αξραηνιφγνο- Ηζηνξηθφο Σέρλεο, MSc Μνπζεηνινγίαο 

 Γεκήηξηνο Παπάκαιεο, Αξραηνιφγνο, MSc Μνπζεηνινγίαο 

 Πελειφπε Αιηάγα, Κνηλσληνιφγνο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην αληηθείκελν ηεο 

Έξεπλαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή. 

 Ησάλλεο αθαξάθαο, Aπφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 Μαξία Μαξίλα Γηαλέιινπ, Πξνπηπρηαθή Φνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
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 Ραθαειία Πξάηζνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ζην αληηθείκελν ηεο 

Παηδαγσγηθήο κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη Βηνταηξηθήο πξνζέγγηζεο 

 ηακαηία Ηνξδάλνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην αληηθείκελν ηεο 

Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

θνπφο 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ςεθηαθνχ ζπλεδξίνπ είλαη ε απνηχπσζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Φπρηθήο Τγείαο, ππφ ην πξίζκα 

ηεο παλδεκίαο. 

Ο ζηφρνο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα απνηειέζεη βήκα δηαιφγνπ θαη παξνπζίαζεο ησλ λέσλ 

επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ. Διπίδνπκε λα 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ελεκέξσζε, φζν θαη ζηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ 

ζεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ θνηλσλία ζήκεξα. 

Πιενλεθηάκαηα ςεθηαθνχ ζπλεδξένπ 

o Δμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ελαιιαθηηθά ζα είραλ δηαηεζεί ζην ηαμίδη θαη 

ζην μελνδνρείν. 

o Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

o Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο ηνπ Κνξσλατνχ, δελ ζπλίζηαληαη ηα ηαμίδηα θαη νη 

καδηθέο ζπλεπξέζεηο. 

o Μεησκέλν θφζηνο εγγξαθήο θαη πνιιά άιια. 

Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο: 

Οη βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά (ζε δηάζηεκα 20 εκεξψλ) κε 

ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 
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1ν ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ: ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ  

3-5 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 03 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

1Ζ ΜΔΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 
16.00 - 16.20 χλδεζε πλΫδξσλ 
  

16.20 - 16.40 Έλαξμε εξγαζηψλ ζπλεδξένπ 

                                                                       Πξνζθσλάζεηο - Υαηξεηηζκνέ  
 

Υαηξεηηζκνί 

νθέαο ΕαραξΪθε, Τθππνπξγνχ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ  
 

Δπζηξαηένπ Π. ΠαπΪλε, Μφληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνπ Πξνγξακκάησλ Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Τγείαο Παλ. Αηγαίνπ 
 

Αξεηάο ΛΪγηνπ, Καζεγήηξηαο – Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο, Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 
 

Παλαγηψηε Γξεγνξένπ, Καζεγεηή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεζκψλ ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη απφ ην 2002 

θάηνρνο Δπξσπατθήο Έδξαο Jean Monnet κε αληηθείκελν ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Οινθιήξσζε 

 

Μαξέαο Παπαδαληάι, Πεξηθ. Γηεπζχληξηαο Δθπαίδεπζεο Β. Αηγαίνπ, PhD, Μed, Msc  
 

Δπαγγειέαο ΣζαπαηζΪξε, Κνηλσληνιφγνπ- χκβνπινπ ςπρηθήο πγείαο, Πξνέδξνπ ΔΚ, Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ Πφιεσλ (ΔΓΓΤΠΠΤ), Coordinator of Healthy Cities 
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1ε Θεκαηηθά Δλφηεηα - ΟινκΫιεηα: Ζ Ϋξεπλα ζηελ επνρά ηνπ Κνξσλατνχ 

16.40 - 21.00 

Πξνεδξείν: 

Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ, PhD Carleton, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλ/κην Αηγαίνπ,  

Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληνινγίαο ηεο Δξγαζίαο, Vice president International sociological association, Research 

Committee on Sociotechnics and Sociological Practice (Isa RC26) 

Παλαγηψηεο Γξεγνξίνπ, Καζεγεηήο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεζκψλ ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

θαη θάηνρνο Δπξσπατθήο Έδξαο Jean Monnet 
 

16.40 - 17.10 

Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΑΗ Ζ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΟΜΟΗΟΣΑΖ: ΜΟΝΣΔΛΑ 

ΜΔΟΛΑΒΖΖ. ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΔ   
 

Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ, PhD Carleton, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλ/κην Αηγαίνπ 

  

 

17.10 - 17.40 

 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΑ: Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, Ο ΡΟΛΟ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 

ΣΖΝ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Γεψξγηνο Κνξξέο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

  

17.40 - 18.10 

 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΟΡΟΝΟΗΟΤ - ΔΞ‟ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ Γ΄ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΗ 

ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 
 

Αζεκίλα Πεηξνπνχινπ, Φηιφινγνο-κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ηνπ Παλ/κηνπ Αηγαίνπ 

Γεψξγηνο Νηθνιάνπ, Καζεγεηήο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ  

  

18.10 - 18.40 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ 
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 Διέλε Κσλζηαληίλνπ, Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη 

Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

Γήκεηξα Πεξεθάλνπ, Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, 

Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

Δπαλζία αθειιάξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη 

Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

  

18.40 - 19.10 

 

Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΔΓΚΛΔΗΜΟ ΛΟΓΧ ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ, Χ ΑΦΟΡΜΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΣΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΥΔΔΗ. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ 
 

Γξ. Υξπζάλζε Παιάδε, Δθπαηδεπηηθφο, Γξ. Παηδαγσγηθήο, Msc ρνιηθήο Φπρνινγίαο 

  

19.10 - 19.40 

 

Ζ ΑΛΔΞΗΘΤΜΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ  Ζ  ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ COVID-19 
 

Κπξηαθή Μεξηδάλε, Φπρνζεξαπεχηξηα  χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο 

  

19.40 - 20.10 

 

Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 
 

Αηθαηεξίλε Κνπηζψλα, Πηπρηνχρνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο  

Όιγα Καγηάλλε, Πηπρηνχρνο Μαηεπηηθήο 

Ησάλλεο Λακπξφπνπινο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηκήκα Ηαηξηθήο 

  

20.10 - 20.40 ΣΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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 Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Διέλε Πξαζζά, Κνηλσληνιφγνο, Τπ. Γξ. Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Διηζζάβεη Γθηλάια, Κνηλσληνιφγνο, Msc 

Πελειφπε Αιηάγα, Κνηλσληνιφγνο 

νθία Κνπηαιέιιε, Νεπηαγσγφο 

  

20.40 - 21.00 ΤΕΖΣΖΖ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 04 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

2Ζ ΜΔΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 
2ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: Γεληθά εθπαέδεπζε - Παηδαγσγηθά – Γηδαθηηθά 

10.00 - 16.00 

Πξνεδξείν: 

Γξ. Γήκεηξα Αθξηηίδνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Αληηδήκαξρνο Παηδείαο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

Δπάγγεινο Πεπέο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 

 

10.00 - 10.20 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:  ΜΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ   

Αηθαηεξίλε Κφθθηλνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

  

 

10.20 - 10.40 
 

Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Νηθφιανο Σξηράο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζκνχ, Διιεληθφ Μεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην 

Κσλζηαληίλνο Σζηιηκπψθνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Διιεληθφ Μεζνγεηαθφ 

Παλεπηζηήκην 

Υξπζνβαιάληεο Αιεβίδνο, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ86 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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10.40 - 11.00 

 

Ζ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΖΠΗΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Μαξία Γξνπλά, Med 

Βαζηιεία Καιακηδηψηνπ,Med 

Μαξία Παπαδαληήι, Πεξηθ. Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο Β. Αηγαίνπ, PhD, Μed, Msc 

  

11.00- 11.20 

 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

Ησάλλεο Μπνπζδνχλεο,Μ.Ed Πξντζηάκελνο 2νπ ΚΔΤ Γ΄ Αζήλαο 

Υαξά σηεξηάδνπ, Μ.Ed Φηιφινγνο 

  

11.20 - 11.40 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Δ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΡΗΔΧΝ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ “ΚΟΤΚΛΔ ΑΠΟ … ΠΗΣΗ: ΜΗΚΡΔ ΖΛΗΑΥΣΗΓΔ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΜΔΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ”  
 

Ησάλλα Μελδξηλνχ, Τπεχζπλε Αγσγήο Τγείαο ΓΗ.Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο, PhD Θεαηξνινγίαο – Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ60 

  

11.40 - 12.00 

 

ΑΞΗΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ VYGOTSKY ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ  

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΔΥΖ 
 

Άλλα Νηθνιαθάθε, Med, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70 

Μαξηιέλα Γεσξγαληά, Med,Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70  

Νηθφιανο Μάλεζεο, Δ.ΓΗ.Π., Σ.Δπ.Δ.Κ.Δ., Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

  

12.00 – 12.20 

 

H ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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Όιγα Παρή, Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Οξγαλσηηθή ζπληνλίζηξηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

  

12.20 - 12.40 

 

Ζ ΓΛΧΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Χ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟ  

Μαξία Ράπηε, M.Sc.      

Κσλζηαληίλνο Γθαξαβέιαο, Γηδάθηνξαο 

  

12.40 - 13.00 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

νθία Μνπηηάγθα, Μ.Sc Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, M.Sc ρνιηθή Φπρνιφγνο, Δθπαηδεπηηθφο, ππνς. Γηδάθηνξαο ΠΑΜΑΚ 

  

13.00 - 13.20 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ – ΈΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ. 

Καιιηφπε Γαζθαινγηαλλάθε, Φηιφινγνο ΠΔ02, θαζεγήηξηα Β/ζκηαο εθπαίδεπζε, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

  

13.20 - 13.40 

 

Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΏΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 
 

Αλαζηαζία Ηνξδαλίδνπ, Med 

Λνπίδα Ννβαηζίδνπ, Med, MSc 

  

13.40 - 14.00 

 

ΣΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΜΑΘΖΣΔ/-ΣΡΗΔ ΝΑ ΜΑΘΟΤΝ; ΣΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΠΑΝΣΑ 

ΚΗΝΖΣΡΑ; 
 

Εαράξσ Κνπλή, Δθπαηδεπηηθφο, M.Δd. in Educational Management 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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14.00 - 14.20 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

Καιιηφπε Γαζθαινγηαλλάθε, Φηιφινγνο ΠΔ02, θαζεγήηξηα Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

  

14.20 - 14.40 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΝΣΑΖ Δ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Γέζπνηλα Καιαθάηε, Δθπαηδεπηηθφο, Νεπηαγσγφο 

 

  

14.40 - 15.00 

ΣΟ ΓΟΝΔΨΚΟ ΥΖΜΑ ΓΗΑΠΑΗΓΑΓΧΓΖΖ (ΓΟΝΔΨΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ - PARENTALSTYLE) Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

 

Μαξία Μαπξνζαλάζε, Φηιφινγνο 

 
 

15.00 - 15.20 

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

ΈΡΔΤΝΑ ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ 
 

Γεψξγηνο Οξθαλίδεο, Τπνς. Γηδ. Α.Π.Θ. &U.T.2J. 

  

15.20 - 16.00 

ΤΕΖΣΖΖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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2ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: Γεληθά εθπαέδεπζε - Παηδαγσγηθά – Γηδαθηηθά 

16.00 - 19.00 
Πξνεδξείν: 

Νηθφιανο Ξππνιηηάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γξ. Υξπζάλζε Παιάδε, Δθπαηδεπηηθφο, Γξ. Παηδαγσγηθήο, Msc ρνιηθήο Φπρνινγίαο 

 

16.00 - 16.20 

 

ΣΟ ΣΡΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΜΑΘΖΣΧΝ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΡΗΝ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ 

ΔΞΔΣΑΔΗ 
 

Ησάλλεο Παμηλφο, Γξ Κι. Φπρνινγίαο, Γηδάζθσλ κε ηνλ 407/80 ζην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

  

 

16.20 - 16.40 

 

ΦΗΛΗΚΔ ΠΡΟ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ΓΗΔΠΑΦΔ ΓΗΑΓΡΑΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Μηραήι Παγθξαθηψηεο, Πξνπ. Φνηηεηήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Βαζίιεηνο Κνκηαλφο, Αθαδεκατθφο Τπφηξνθνο, Σκήκα Σερλψλ ΄Ζρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Κσλζηαληίλνο Οηθνλφκνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

  

16.40 - 17.00 

 

ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΧ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 
 

νθία Σζάηζνπ, Γαζθάια/Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο ΠΑΜΑΚ 

  

17.00 - 17.20 

 

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ (DIGITAL STORYTELLING) ΣΖΝ ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΣΑΞΖ 

Άλλα Γεσξγαθνπνχινπ, MSc πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Γεξκαληθήο, ΠΔ.Κ.Δ.. Γπηηθήο Διιάδαο Πεξ/θή Γ/λζε Π/ζκηαο& 

Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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17.20 - 17.40 

 

 ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ 

 

Δπάγγεινο Μειησξίηζαο, Γ/ληεο 1νπ Δ.Κ. Αλ. Αηηηθήο ΠΔ 81, ΠΔ 03, Med Δλειίθσλ 

νθία θαλδάιε Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 86, MscData Communications 

  

17.40 - 18.00 

 

BIOBOT: ΜΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΜΗΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

Γέζπνηλα Σζάβαινπ, Φνηηήηξηα, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Βαζίιεηνο Κνκηαλφο, Αθαδεκατθφο Τπφηξνθνο, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

  

18.00- 18.20 

 

SCH G OO G LE    MAPS:  AN EDUCATIONAL SCENARIO FOR LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

ENHANCED BY TECHNOLOGY AUTHOR 

 

Αζαλαζία Γξεβελίηζνπ, Δθπαηδεπηηθφο - Γαζθάια ΠΔ70 

  

18.20 - 18.40 

 

 Ζ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Δηξήλε Καξακπάζε, Τπ. Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

  

18.40 - 19.00  ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 
 

3ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: Δηδηθά Αγσγά 

18.00 - 20.40 
Πξνεδξείν: 

Γξ. Μαξία Παπαδαληήι, Δθπαηδεπηηθφο, Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

 

18.00 - 18.20 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ησάλλεο Μπνπζδνχλεο, Μ.Ed   Πξντζηάκελνο 2νπ ΚΔΤ Γ΄ Αζήλαο,  

Νηθνιέηηα Διπίδα Μπνπζδνχλε, Δξγνζεξαπεχηξηα 

  

 

18.20 - 18.40 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ 

ΛΟΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΓΔΠΤ) ΚΑΗ Ζ 

ΥΔΖ ΣΟΤ 
 

εβαζηή Δηξήλε Έιιελα, Δηδηθή Παηδαγσγφο-Φηιφινγνο  

  

18.40 – 19.00 

 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ  ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ 

ΜΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 

Διπίδα Παπαδαληήι, Δηδηθή Παηδαγσγφο/Λνγνζεξαπεχηξηα,  

Διέλε Υαξαιάκπνπο, Λνγνζεξαπεχηξηα,  

Δξηέια Κακάξα, Φηιφινγνο  

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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19.00 - 19.20 

 

ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΟΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ Ή ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ – ΤΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Βαΐα Γειεγηάλλε, M.Sc., Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο 

νθία Διεπζεξηάδνπ, M.Sc., Γαζθάια 

  

19.20 - 19.40  

 

Ζ ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΚΧΦΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Μαξία Κνπινχ, ΠΔ 70 ΔΑΔ 

Νηθνιέηηα Κνπινχ, ΠΔ 78 

 

  

19.40 - 20.00 

 

 

ΥΔΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΑΣΑΞΗΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ 

 

Ησάλλεο φιαξεο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Φηινιφγσλ, Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ 

 

20.00 – 20.20 

SYSTEMATIC ASSISTANCE TO START-UPS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA 

TECHNIQUES: THEORETICAL DOCUMENTATION, 

TOOLS AND APPLICATION 

 

Davalas Athanasios, Τπ.Γξ Παλ. Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξoθνξηαθψλ Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ 

  

20.20 – 20.40 ΤΕΖΣΖΖ 

 
 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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ΚΤΡΗΑΚΖ 05 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

3Ζ ΜΔΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

4ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: πκβνπιεπηηθά - Φπρνινγέα - Coaching - Νεπξνγισζζηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

10.00 - 15.00 
Πξνεδξείν: 

Γεψξγηνο Κνξξέο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

Αηθαηεξίλε Κφθθηλνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

 

10.00 - 10.20 

 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΓΟΝΔΨΚΖ ΑΠΟΞΔΝΧΖ ΚΑΗ ΦΔΤΓΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 

ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 

Δπάγγεινο Καιατηδάθεο, MD, PhD, MSc, FEBGH, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο 

  

 

10.20- 10.40 

 

ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΝ ΆΛΛΟ (ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ)  
 

Υαξάιακπνο Σζίξνο, Γηδάθησξ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Κνηλσληνιφγνο, Παηδαγσγφο, Μεραληθφο Μ-Μ., Ph.D 

(Ph.-Psyc.-Paid.), M.Sc. (Eng.), B.Sc.(Soc.Sc.), D.I.C., M.Sc. (Eng). Γηδάζθσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (επίθνπξνο 

Καζεγεηήο), Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ηκήκα Ννζειεπηηθήο. 

 

10.40 - 11.00 

 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
 

Αζαλάζηνο Μπφηαο, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ., Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ., Msc Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Ησάλλα Φιψξνπ, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ., Msc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

  

11.00 - 11.20  
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Αηθαηεξίλε Παξαζθεπνπνχινπ, Γηδάθησξ Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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11.20 - 11.40 

 

ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ = ΑΛΛΖΛΟΠΔΡΗΥΧΡΖΖ = ΑΓΑΠΖ 

Οιπκπία - Μαξία Πνληίθε, Ννκηθφο 

  

11.40 - 12.00 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ “ΠΟΟ ΚΑΛΑ ΑΚΟΤΜΔ”; ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ  ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

νθία Βαζηιεηάδε, Life & Business Coach, ACC, HeartMath│mBIT Certified Coach NLP│EFT Certified Practitioner 

Αηθαηεξίλε Αλησλνπνχινπ, Οξγαλσζηαθή Φπρνιφγνο, Κνηλσληνιφγνο, Executive & Career Coach 

  

12.00 - 12.20 

 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ  ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 
 

Διεπζεξία Μπηιαλάθε, Δθπαηδεπηηθφο- Φπρνιφγνο, M.Sc. Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο, πκβνχινπ ηαδηνδξνκίαο 

  

12.20 - 12.40 

 

ΟΗ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ, ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 
 

Μάλζνο Μπξηνχλεο, Φπρνιφγνο/Φπρνζεξαπεπηήο 

  

12.40 - 13.00 

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟΝ ΠΑΣΔΡΑ 

Παλαγηψηα Θενινγίδνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 

  

13.00 - 13.20 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΝΣΑΗ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΔΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΒΡΔΦΟΤ 

ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΟΤ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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 Αηθαηεξίλε Μαξθνπνχινπ, MSc 

  

13.20 - 13.40 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΚΡΗΗΜΧΝ ΗΣΟΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ Δ ΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

Μαξία Σζνπξέθα, Φηιφινγνο 

  

13.40 - 14.00 

 

UPDATE ΣΗ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΤΝΑΗΘHΜΑΣΑ: ΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΝΧΡΗΜΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 
 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Αλδξνκάρε Μπνχλα, Γξ. Αλζξσπνινγίαο, Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

  

14.00 - 14.20 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ  TEAMCOACHING ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 

 

Διίλα Μαμνχξα, Life, Executive Coach/Mentor 

  

14.20 - 14.40 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΝΟ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΓΔΠΤ. 
 

M.Ed. Zaira Luque Bueso, Universitat Oberta de Catalunya  

Sofia Roilidou, PhD in Neuroscience from Complutense University, Madrid  

Dr. Raúl Tárraga Mínguez, Universitat Oberta de Catalunya 
 

14.40 - 15.00 ΤΕΖΣΖΖ 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σελίδα 20 
 

 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ  

(ε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Οξγαληζκφ MetaMathesis)  

10.30 - 16.30 

ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΖΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ 21ΟΤ ΑΗΧΝΑ 

Τπεχζπλε Γηνξγάλσζεο: Effie Kyrikakis, Change Agent in Education, founder Neuro Learning Power 
 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Μνλ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γεψξγηνο Κνπγηνπκηδήο, Γηδάζθσλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Αγλή Μαξηαθάθε, Φπρνιφγνο, Κνηλσληθή Δξεπλήηξηα 

Αγάπε Γελδάθε, Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ M. Ed. Δηδηθή Αγσγή & πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε 

Έθε Κπξηθάθε, Edupreneur Metamathesis, founder Neuro Learning Power 

   

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  

Έιελα Μηραήι, Entrepreneur Youth Coach, Founder Youngstars 

Άλλα-Μαξία Παπίξε, Γεκνζηνγξάθνο, πγγξαθέαο     

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ PANEL: H ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ   

10.30 – 11.30 

Κάξπμε Έλαξμεο πλεδξένπ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο: Τπεχζπλνο Γηνξγάλσζεο Κεληξηθνχ πλεδξίνπ 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

Καισζφξηζκα 

Έθε Κπξηθάθε: Τπεχζπλε δηνξγάλσζεο Παξάιιεινπ πλεδξίνπ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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Edupreneur Metamathesis, founder Neuro Learning Power 

 

Μεηαβαέλνληαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθά δηνέεζε ζηελ εθπαηδεπηηθά εγεζέα.  

Γεψξγηνο Κνπγηνπκηδήο 

Γηδάζθσλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Αμηαθά εγεζέα. Πνηεο αμέεο ζα σζάζνπλ κπξνζηΪ ηνπο απξηαλνχο εγΫηεο, ζηνλ επεξρφκελν λΫν θφζκν 

Αγλή Μαξηαθάθε 

Φπρνιφγνο, Κνηλσληθή Δξεπλήηξηα 

 

Υαηξεηηζκφο 

Αγάπε Γελδάθε 

Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ M. Ed. Δηδηθή Αγσγή & πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Σν ζρνιεέν πνπ ζΫινπκε 

Δπίζεκνο Πξνζθεθιεκέλνο: Μελέιανο Α. Μελαιάνπ 

Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ – ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, Ο ΔΛΔΗΠΧΝ ΚΡΗΚΟ  

11.30 – 12.00 

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Αγλή Μαξηαθάθε, Φπρνιφγνο, Κνηλσληθή Δξεπλήηξηα 

 

Μηα εθπαηδεπηηθά ζηξαηεγηθά γηα ηελ εξγαζέα ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

Γεκήηξεο Σζίγθνο 

Ηδξπηήο Starttech Ventures 

 

Οη αλεέπσηεο Αιάζεηεο γηα ηελ Ζγεζέα 

Μαξίθα Λάκπξνπ 
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χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2:  ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΖΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

12.00- 13.00 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γξ. Γεψξγηνο Κνπγηνπκηδήο, Γηδάζθσλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  

 

ΓηδΪζθσ απηφ πνπ εέκαη- Ο Δθπαηδεπηηθφο σο Role-Model Ζγεζέαο  

Έθε Κπξηθάθε 

Change Agent in Education, Founder Metamathesis/ NeurolearningPower
TM 

 

EQ ζηελ Δθπαέδεπζε: Ζ «καγηθά» λνεκνζχλε ζηε δηΪζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ! 

Ξέληα Μαγινπζίδνπ 

Τπεχζπλε πνπδψλ, πληνλίζηξηα θαη Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ ζην Maglousidi School, Κηιθίο 

 

4D Feedback, Αλαηξνθνδφηεζε πνπ ρηέδεη εγΫηεο 

Φέληα Κνπβαξά 

Δθπαηδεπηηθφο, Ηδηνθηήηξηα Κέληξνπ Ξέλσλ γισζζψλ 

 

ΓηδΪζθσ ζεκαέλεη Αθνχσ 

Θενδψξα Μπφγηνπ 

Learning Experience Designer 

 

Ζ Ηζρχο ελ ηε ελψζεη- Ζ Γχλακε ηεο ΟκΪδαο ζηελ Δθπαέδεπζε 

Γεσξγία Πηεξή Καηζτάξε & Κσλζηαληίλα Λνπδνβάξε 

Δθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο, Δπηρεηξεκαηίεο ηεο ΔΚπαίδεπζεο 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3:  ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΣΟ ΤΝΝΔΦΟ ΚΑΗ ΠΗΧ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ & ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

13.00- 14.00 
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ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Αγάπε Γελδάθε, Καζεγήηξηα Αγγιηθψλ M. Ed. Δηδηθή Αγσγή & πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε 

Γηαδηθηπαθφ κΪζεκα ζε παηδηΪ! Γέλεηαη;  

Ράληα Ρνδνζζέλνπο 

MSc, Κ.Π.Α.Π. «Σν ζπίηη καο» 

 

Γεκηνπξγψληαο Δκπεηξέεο ΜΪζεζεο ζηελ Φεθηαθά ΣΪμε  

Γήκεηξα Πφλε  

Δθπαηδεπηηθφο – Ηδηνθηήηξηα Κ.Ξ.Γ. 

 

ΣΪμεηο Δλειέθσλ, απφ «εκπφδηα» ζε «επθαηξέεο» 

νθία Παζραινχδε  

Καζεγήηξηα Γαιιηθψλ 

 

Online ΔθπαηδεπηηθΫο δξΪζεηο ζηελ Δηδηθάο Αγσγά, ΠξννπηηθΫο  

Ζιίαο Βαζηιείνπ 

Γηδάζθσλ University of East London 

 

Ζ Δθπαέδεπζε Γελ Μπνξεέ λα ΠεξηκΫλεη!  

Αθξνδίηε Γθηνχξε 

Δθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο Α/ζκηαο 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4:  ΖΓΔΣΗΚΔ ΝΔΟΣΡΟΠΟΗΔ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΠΟΤ ΔΜΠΝΔΟΤΝ   

14.00 – 15.00  

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Έθε Κπξηθάθε, Τπεχζπλε Γηνξγάλσζεο 

 

Να (ηνλ) πΪξεη ην πνηΪκη..  

Άγγεινο Παηζηάο 

Δθπαηδεπηηθφο, Γηεπζπληήο Big Bamg School 
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Teachers are the blueprints for leaders 

Steve Sherman  

Chief imagination officer og Living Maths 

 

Σξακπνιέλν εθηφμεπζεο παηδηθψλ νλεέξσλ: Ζ δεκηνπξγηθφηεηα πΪεη ζρνιεέν! 

Γεκήηξεο Γξακκέλνο 

PhD – Κχξηνο εξεπλεηήο, Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο - ΗΣΔ 

 

ΘΫιεζε θαη αλζεθηηθφηεηα, ππνζηεξηθηΫο ζηελ πνξεέα ηεο δσάο  

Ράληα Λάκπξνπ 

Δθπαηδεπηηθφο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, STEM Δθπαηδεχηξηα, Global teacher Award Finalist 2019  

 

What's trust got to do with it? 

Andria Zafirakou  

Associate Deputy Headteacher, Appleton School 

Global teacher Award 2018 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: PANEL- O ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΑΡΗΣΔΗΑ- Ζ ΚΤΣΑΛΖ ΣΖ ΘΔΣΗΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ  

15.00 – 16.00 

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: Έιελα Μηραήι, Youth Mentor/Coach, Ηδξπηήο YoungstarsCyprus 

 

Έλα Οιπκπηαθφ κεηΪιιην ζΫιεη εξεκέα θαη πΪζνο 

νθία Παπαδνπνχινπ 

Οιπκπηνλίθεο Ηζηηνπινΐαο, Δλεξγή Αζιήηξηα, Παξίζη 2024, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, Πξνπνλήηξηα ηζηηνπινΐαο 

 

Οη εγεηηθΫο δεμηφηεηεο ελφο πξνπνλεηά  

Διέλε Κνπγηνπκηδή 
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Φνηηήηξηα, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, πξνπνλήηξηα Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & αγνξΪ εξγαζέαο- Πνηεο εγεηηθΫο δεμηφηεηεο πξνυπνζΫηνπλ; 

Αληξέαο Υαηδεζνθνθιένπο 

Director of HJS Insurance Agents & Consultants, Entrepreneur, Young Leader 

 

Οη πξνθιάζεηο ελφο εγΫηε 

Δηξήλε Αληξένπ 

Φνηηήηξηα, Φπζηθή θαη Θεσξεηηθή Φπζηθή, Imperial College London, European Entrepreneurial Leadership Award Receiver 2017 

 

Ζ εγεζέα δελ εέλαη ζΫζε ά ηέηινο αιιΪ δξΪζε θαη παξΪδεηγκα 

Φεηδίαο Φαξάο, Υξηζηφδνπινο Δπγελίνπ, Οδπζζέαο Ζξνδφηνπ 

Μαζεηέο Αγγιηθήο ρνιήο Λεπθσζίαο, 

Ηδξπηέο ηεο Μαζεηηθήο Δπηρείξεζεο CICLO 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

16.00 – 16.30 

Ζ ζηηγκή ηεο Απφθαζεο γηα Αλάπηπμε Ζγεζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε 
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5ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: ΣΫρλε θαη Μνπζεηαθά Αγσγά 

14.00 - 16.30 

Πξνεδξείν: 

Μάξζα Καηζαξίδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

Αηθαηεξίλε Νηθνιαξέα, Δ.Δ.Π. Αγγιηθήο Γιψζζαο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

14.00 - 14.15 

 

ΜΔ ΣΖ ΝΟΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Χ ΜΗΑ ΓΛΧΑ, ΜΗΑ ΜΟΡΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔΤΖ 

ΠΟΤ ΜΔΣΟΤΗΧΝΔΗ ΣΗ ΚΟΣΔΗΝΔ ΠΑΡΟΡΜΖΔΗ Δ ΘΔΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. 
 

Έιελα Σνληθίδε, Δηθαζηηθφο, Art therapist  

Μαξία Παπαραξαιάµπνπο, Δηθαζηηθφο, Life Coach 

  

 

14.15 - 14.30 

ΣΟ ΥΟΡΟΥΡΧΜΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μαξία Καξαπαλαγηψηε, Υνξνγξάθνο -Υνξνζεξαπεχηξηα-DDTutor 

  

14.30 - 14.45 

 

ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖ ΣΔΥΝΖ - ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΒΟΖΘΖΘΟΤΜΔ Δ ΚΑΗΡΟΤ ΓΤΚΟΛΟΤ ΚΑΗ 

ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΟΤ 
 

Γξ Μαξία Αζαλαζέθνπ, Ηζηνξηθφο Σέρλεο, ΔΠ ΔΑΠ θαη FrederickUniversity (νκηιήηξηα) 

Δπκνξθία Λεβέληε,M.Ed, Δηδηθή Παηδαγσγφο 

  

14.45 - 15.00 

 

«Ζ ΣΔΥΝΖ Χ ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  „ΔΝΓΔΛΔΥΔΗΑ‟ 

[„ENTELECHY‟]» 
 

Γξ. Κπξηαθή Γεκίξε, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 91.1, αθαδεκατθή ππφηξνθνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
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15.00 - 15.15 
ΟΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

Μαξία Παπαδνπνχινπ, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. 

  

15.15 - 15.30 

 

Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

νθία Παθιαηδφγινπ, Τπ. Γξ. Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θενιφγνο, Κνηλσληνιφγνο  

Ησάλλεο αθαξάθαο, Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηαπξνχια Βεγηάδε, MSc, Φηιφινγνο 

  

15.30 - 15.45 

 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖΝ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ. 

Μαξγαξίηα Λέληδα-ηακαλή, Δηθαζηηθφο 

  

15.45 - 16.30 ΚΛΔΗΗΜΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ΔΗΓΗΚΟ EVENT 

ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΟ Μνπζεέν - Βηβιηνζάθε ηξαηά ΔιεπζεξηΪδε – Teriade 

16.30 - 17.30 

 

ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΟ Μνπζεέν - Βηβιηνζάθε ηξαηά ΔιεπζεξηΪδε – Teriade 

 

Κψζηαο Μαληαηφπνπινο , Γηεπζπληήο Μνπζείνπ ηξαηή Διεπζεξηάδε - Σεξηάλη  

Μαξία  Κνπηαιέιιε, Αξραηνιφγνο Msc Μνπζεηνινγίαο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΗΖΓΖΔΧΝ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 03 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

1ε Θεκαηηθά Δλφηεηα - ΟινκΫιεηα: Ζ Ϋξεπλα ζηελ επνρά ηνπ Κνξσλατνχ 

Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΑΗ Ζ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΟΜΟΗΟΣΑΖ: ΜΟΝΣΔΛΑ ΜΔΟΛΑΒΖΖ. ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΔ   

 

Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ, PhD Carleton, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλ/κην Αηγαίνπ, Γηεπζπληήο 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληνινγίαο ηεο Δξγαζίαο, Vice president International sociological 

association, Research Committee on Sociotechnics and Sociological Practice (Isa RC26) 

H παλδεκία, κηα ειιεληθή ιέμε (παλ =φινη θαη δήκνο= ιαφο, δήκνο), αλαθέξεηαη ζηελ επνρή 

αλαθνξάο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (Θνπθπδίδεο) ηνπ Ληκνχ ηεο Αζήλαο (430-426 ΠΥ) 

θαη ζηελ αλάδπζε ηεο αζηηθήο ζξεζθείαο ηνπ Αζθιεπηνχ σο ελφο θηλήκαηνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Ο Θνπθπδίδεο καο δίλεη ηελ πξψηε θνηλσληνινγηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία, ν φξνο «αλνκία» αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά. Μηα 

ζεηξά απφ δξάζεηο άκπλαο απν ηνλ νθνθιή, απηφο κεζνιάβεζε ζηελ εηζαγσγή ηεο ιαηξείαο 

ηνπ Αζθιεπηνχ ζηελ Αζήλα-Αθξφπνιε. Ζ παξνπζία ηνπ Ηππνθξάηε ζην Αζθιεπηείν, ν νπνίνο 

ιέγεηαη φηη βξήθε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο (Ηαηξηθή) κε ηελ 

ζρεηηθή πξαθηηθή άζθεζε ηεο (ζπλέζεζε ηνλ Όξθν ηνπ Ηππνθξάηε). Σν θίλεκα ηνπ Αζθιεπηνχ 

ήηαλ κηα θνηλσληθή θίλεζε απφ ηα βάζε ηηο θνηλφηεηαο ε νπνία αληηκεησπίδνληαο θαζνιηθή 

θαηαζηξνθή αλαθάιπςε ηελ δχλακε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εζηθή ηεο πξαθηηθήο ηεο 

ηαηξηθήο ζε έλα πιαίζην καγείαο θαη ζξεζθεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αζζέλεηαο πνπ έραζε ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπ (αλνκία) ιφγσ ηελ παλδεκίαο.  

Ζ παλδεκία δεκηνχξγεζε κηα δξάζε -αλνκία- ε νπνία επέθεξε θαη ππεξβνιηθή ελίζρπζε θαη 

απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ αιιά ρσξίο επηηπρία. Απηφ πνπ ήιζε κέζσ ηνπ 

Αζθιεπηείνπ/Ηππνθξάηε  ήηαλ ε έκθαζε ζηελ επηζηήκε ηεο νπνίαο ε πξαθηηθή κέρξη ηφηε ήηαλ 

έλα κείγκα ζξεζθεπηηθήο θαη ινγηθήο πξαθηηθήο.  

Ζ ησξηλή θξίζε έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ ζεκαζία ηεο πξνιεπηηθήο πγείαο κε ηελ επηζηεκνληθή 

δηαρείξηζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο παλδεκίαο ζηελ ρψξα καο. Έδεημε φηη κηα θαηαηεηκέλε 

θνηλσλία ζε ζπλζήθεο αθξαίαο απεηιήο κπνξεί λα βξεη έλα ζπληνληζκφ ν νπνίνο ζε κηα 

ςεθηνπνηεκέλε θνηλσλία κπνξεί λα επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο ν νπνίνο εθθξάδεηαη θαη κε ηηο δξακαηηθέο ειιείςεηο ζε δνκέο 

θνηλσληθήο δηαρείξηζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ειηθησκέλσλ, κεηνλνηήησλ αιιά θαη δνκψλ 

κεζνιάβεζεο σο δνκψλ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ ησξηλή ζχλζεηε παλδεκία 

(παγθνζκηνπνίεζε, ςεθηνπνίεζε, λέεο δεμηφηεηεο ) κπνξεί λα απνηειέζεη ην ηέινο ελφο παιαηνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο φπνπ επαλέληαμε, απνθαηάζηαζε, θνηλσληθή κεζνιάβεζε κπνξνχλ 

λα εληαρζνχλ δπλακηθά σο κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη 

ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο Τγείαο-Απνθαηάζηαζεο, Παηδείαο-Δηδηθή Αγσγή. Πξέπεη λα 

μεπεξαζζνχλ ηα ζηελά ηδησηηθά νηθνγελεηαθά πιαίζηα ζηα νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο.  

Οη ππεξεζίεο απηέο δελ είλαη θφζηνο, είλαη θνζηίδνπλ γηαηί αληηκεησπίδνληαη σο ηδησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη θνηλσληθφ πξφβιεκα ε επαλέληαμε θαη απνθαηάζηαζε αλαπήξσλ αιιά 

θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ φπσο θαη θπιαθηζκέλσλ. Οη γλσζηηθή αλαγλψξηζε φπσο ηφηε ηεο 

Ηαηξηθήο ζα πξέπεη ζήκεξα θαη ζηε ρψξα καο λα αλαγλσξίζεη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

απνθαηάζηαζεο σο θνηλσληθνχ επηζηεκνληθά πεδίνπ ζηα πιαίζηα ελφο Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο  ην νπνίν απνηειεί θαη ην αίηεκα ζηελ Νέα Δπνρή. Οκνηφζηαζε ινηπφλ θνηλσληθή ην 
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δεηνχκελν ζηελ λέα ηαπηφηεηα ηνπ Κξάηνπο. ηελ εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζε δηάθνξα 

κνληέια κεζνιάβεζεο πνπ είλαη επίθαηξα. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  Παλδεκία, Ηαηξηθή θαη Ζζηθή, Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ Κνηλσληθή 

Απνθαζηάζηαζε, Οκνηφζηαζε θαη Πξσηνβάζκην χζηεκα Τγείαο 

. 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΑ: Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, Ο ΡΟΛΟ 

ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Γεψξγηνο Κνξξέο, Καζεγεηήο  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Ζ εμάπισζε ηνπ θνξσλατνχ SARS-CoV-2 πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Κίλα ζηα ηέιε ηνπ 2019, 

εμειίρζεθε ζε παλδεκία ηνλ Μάξηην 2020.  H αληηκεηψπηζή ηεο παλδεκίαο έγηλε, αθελφο, κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη αθεηέξνπ κε κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 

θνηλσληθψλ επαθψλ, φπνπ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκία, πινπνηήζεθε κέζα απφ έλα 

απμαλφκελν πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εθδειψζεθε κε ηελ 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ αχμεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ αγνξάο θαη επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φια ηα επίπεδα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ήκεξα πιένλ ην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ν 

Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web) ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή 

αλνηρηψλ δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθψλ πφξσλ καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αμηνπνηνχλ ηνπο πφξνπο. 

Σν άξζξν απηφ ζηνρεχεη ζην λα αλαιχζεη ηνλ ξφιν θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο κε ηελ ζχγρξνλε παλδεκία. Πεξαηηέξσ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

απνηππσζνχλ θαη λα παξνπζηαζζνχλ νη επηπηψζεηο-απνηειέζκαηα θαη επίζεο λα θαηαγξαθνχλ 

θαη λα παξνπζηαζζνχλ νη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ζηνπο ηνκείο απηνχο.   

Λέμεηο - θιεηδηά: χγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Παλδεκία, Γηαδίθηπν, 

Αλάπηπμε 

 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΟΡΟΝΟΗΟΤ – ΔΞ‟ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ Γ΄ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ 

Αζεκίλα Πεηξνπνχινπ, Φηιφινγνο-κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ηνπ Παλ/κηνπ Αηγαίνπ 

Γηψξγνο Νηθνιάνπ, Καζεγεηήο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ  

 

ηε ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο ηδηαδφλησο θξίζηκεο πεξηφδνπ 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηε ζχγρξνλε θαη α-ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο εθαξκφζηεθε σο κφλε ιχζε άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

αθαδεκατθήο/ζρνιηθήο ρξνληάο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Πξψηε επίζεκε θαζνιηθή 

εθαξκνγή ηεο παγθνζκίσο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλα εγρείξεκα πνπ γηα ηα 
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ειιεληθά δεδνκέλα κε ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξν ησλ ππιψλ 

επεξέαζε θαηά πνιχ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη επαλαπξνζδηφξηζε ζηφρνπο. Ζ ζπκβνιή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Καηεχζπλζεο ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ ιφγσ ηεο αλακνλήο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Θα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ νη δπζθνιίεο δηδαζθαιίαο, ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Θα θαηαηεζεί, επίζεο, έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν πην ζπρλήο/ζηαζεξήο ρξήζεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηφρνη, πξνυπνζέζεηο, ζεκαληηθά «εξγαιεία» γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, απνηειέζκαηα –ζπκπεξάζκαηα 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ 

 

Διέλε Κσλζηαληίλνπ, Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο 

Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

Γήκεηξα Πεξεθάλνπ, Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 

Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

Δπαλζία αθειιάξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ρνιή Γεκφζηαο 

Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο 

 

Ο εκβνιηαζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. 

Ο εκβνιηαζκφο απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ νη απξηαλνί επηζηήκνλεο 

πγείαο λα είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαιείο ππεξεζίεο εκβνιηαζκνχ.   

Σν επξσπατθφ πξφγξακκα «Educating Vaccination Competence» (EDUVAC) ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο απφ πέληε παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο (Διιάδα, 

Φηλιαλδία, ινβαθία, Ηζπαλία, Ηηαιία), πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Erasmus+. θνπφο ηνπ 

είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ εκβνιηαζκφ ησλ θνηηεηψλ επηζηεκψλ πγείαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, αλαπηχζζεηαη έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα θαη έλα εληαηηθφ 

κάζεκα δηα δψζεο, ηα νπνία ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκα κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγείηαη ζηα Αγγιηθά κέζσ 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκνίσζεο πνπ εκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη εληζρχνπλ ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ, ζεκαληηθή είλαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηφηεηεο εκβνιηαζκνχ, εμ απνζηάζεσο κάζεζε, εληαηηθφ κάζεκα, θνηηεηέο 

επηζηεκψλ πγείαο 

 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σελίδα 31 
 

Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΔΓΚΛΔΗΜΟ ΛΟΓΧ ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ, Χ 

ΑΦΟΡΜΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΥΔΔΗ. 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ. 

 

Γξ. Υξπζάλζε Παιάδε, Δθπαηδεπηηθφο, Γξ. Παηδαγσγηθήο, Msc ρνιηθήο Φπρνινγίαο  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δψζεη κέζσ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνλ απφηνκν 

εγθιεηζκφ ζην ζπίηη θαη ηελ αλαζηνιή εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ  ησλ νηθνγελεηψλ. 

Λφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο ππνζηήξημεο ζην Γήκν εξξψλ 

ηελ πεξίνδν ηνπ lockdown, είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπκε εκπεηξίεο αηφκσλ, λα 

θαηαγξάςνπκε βηψκαηα θαζψο θαη ζπλαηζζήκαηα, απφ ηε κεηάβαζε ζε απηή ηε λέα θαηάζηαζε 

πνπ νδήγεζε ζε κηα λέα θαζεκεξηλφηεηα θαη ζε λέεο ηζνξξνπίεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Θα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο θαη ζα γίλεη κηα πξψηε 

απνηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο επνρήο ηνπ θνξνλντνχ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο.  

Λέμεηο θιεηδηά: πκβνπιεπηηθή νηθνγελεηψλ, ςπρνινγηθή αλαζθάιεηα, αλαηξνπή δεδνκέλσλ ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

 

Ζ ΑΛΔΞΗΘΤΜΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ  Ζ  ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ COVID-

19 

Κπξηαθή Μεξηδάλε, Φπρνζεξαπεχηξηα  χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο 

Σν ζέκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη  ζηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε αλαθέξεηαη  ζηελ αιεμίζπκε 

θαηάζηαζε  ηηο επηπηψζεηο ζε ζσκαηνπνηήζεηο θαη ςπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο ηνπ αηφκνπ 

θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ δηαζέηνπλ σο κέζν αληίδξαζεο απέλαληη ζην ζηξεο. 

Καζψο ε παλδεκία ηνπ θνξσλατνχ (COVID-19) ζαξψλεη ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνθαιεί επξεία 

αλεζπρία, θφβν θαη άγρνο, ηα νπνία είλαη θπζηθέο θαη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηε 

κεηαβαιιφκελε θαη αβέβαηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη φινη. 

θνπφο απηήο ηεο παξνπζίαζεο  είλαη λα ζπλ- δηεξεπλήζνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηξεο θαη 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ,  θαη πσο ν θφβνο γηα αζζέλεηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο Αιεμίζπκεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξίνδν Covid-19. 

Σν ηεξάζηην κέγεζνο ηεο απνκφλσζεο, νη αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ε απψιεηα ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη ε ζιίςε ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ησλ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ επεκεξία πνιιψλ. Ζ παλδεκία ηνπ 

θνξαλντνχ είλαη κηα επηδεκηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή θξίζε.  

Δπηπιένλ ζα γίλεη αλαθνξά γηα ηνλ πηζαλφ  ζηηγκαηηζκφ, ηνλ πεξηνξηζκφ έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ 

ζηελ εθαξκνγή καζθψλ πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία, ζα πξνζπαζήζνπκε λα  θαηαλνήζνπκε  

επίζεο ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηδεκηνινγία ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Θα δηεξεπλήζνπκε αλ ε  απεηιή ηεο κεηάδνζεο κπνξεί λα ζηξέςεη ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο 

ζε κία ζεηξά Αιεμίζπκσλ  ζπκπεξηθνξψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα ειέγμνπλ, 

λα κεηψζνπλ, λα αληέμνπλ ή λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζηξεο,  νδεγψληαο ηα  λα ζπκπεξηθέξνληαη  κε 

απξνζδφθεηνπο ηξφπνπο. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Φπρνινγία, covid-19, κεηάδνζε, ζηηγκαηηζκφο, ζηξεο. 
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Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ Ζ 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

Αηθαηεξίλε Κνπηζψλα, Πηπρηνχρνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο  

Όιγα Καγηάλλε, Πηπρηνχρνο Μαηεπηηθήο 

Ησάλλεο Υ. Λακπξφπνπινο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ηκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηκήκα Ηαηξηθήο 
 

Δηζαγσγή: Σα έθηαθηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid– 19 θαίλεηαη λα έρνπλ 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ φιεο νη ςπρνινγηθέο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Μεζνδνινγία: Γηα ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο απφ έγθπξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηηθέο κε ηελ ςπρνινγία ησλ πειαηψλ θαη 

εηδηθά ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Απνηειέζκαηα: Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα έρεη ππνζηεί, ιφγσ ηνπ Covid19, κεγάιε 

δεκηά πνπ επεξεάδεη ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Ζ ςπρνινγία ησλ πειαηψλ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηηοηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ κέηξσλ 

απνζηαζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί.  

πκπεξάζκαηα: ρεηηθά κε ελίζρπζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ πειαηψλ ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

δηαθαίλεηαη έλα θελφ  ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ην νπνίν ζα αλαδείμνπκε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Φπρνινγία, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, επίδξαζε 

 

ΣΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Διέλε Πξαζζά, Κνηλσληνιφγνο, Τπ. Γξ. Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Διηζζάβεη Γθηλάια, Κνηλσληνιφγνο, Msc 

Πελειφπε Αιηάγα, Κνηλσληνιφγνο 

νθία Κνπηαιέιιε, Νεπηαγσγφο 
 

Κάζε θνηλσλία, πνπ πιήηηεηαη απφ κηα κνξθή απεηιεηηθήο επηδεκίαο, κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

βηψλεη, ηφζν αηνκηθά, φζν θαη ζπιινγηθά, έληνλα θχκαηα παληθνχ, λα δηαηππψλεη πιήζνο 

εξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ πνξεία ηεο λφζνπ, λα πξνβάιιεη κηα ζεηξά απφ 

ακθηιεγφκελα εζηθά δηιήκκαηα θαη ζεσξίεο ζπλσκνζίαο, θαζψο θαη λα αλαπηχζζεη πιεζψξα 

αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ, πνπ απνζθνπνχλ είηε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ίδηαο ηεο 

λφζνπ, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ έηη θνβεξφηεξσλ επηδεκηψλ ηνπ θφβνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

απνξξχζκηζεο. Ζ ςπρνινγηθή επηδεκία ηνπ ηξφκνπ, ηεο θαρππνςίαο θαη ηνπ παληθνχ αθνινπζεί 

πξνδηαγεγξακκέλα ζηάδηα θαη κνιχλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα ηε λφζν, ζηηγκαηίδνληαο 

ςπρνινγηθά ηε γεληά θαη αιιάδνληαο κε δξακαηηθφ ηξφπν ηηο δπλακηθέο κηαο θνηλσλίαο. Όια 

απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα είλαη εληειψο δηαρσξηζκέλα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο λφζνπ.  
 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνξνλντνο, Παλδεκία, Δπηδεκία, πγεία, ζηίγκα, θνηλσληθέο επηπηψζεηο 
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ΑΒΒΑΣΟ 04 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

2ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: Γεληθά εθπαέδεπζε - Παηδαγσγηθά – Γηδαθηηθά 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:  

ΜΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ   

 

Αηθαηεξίλε Κφθθηλνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  

 

Ζ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηνπο επελδπηηθνχο πφξνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

απνηειεί έλα φιν θαη πην ζεκαληηθφ δήηεκα ζηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν 

θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πιένλ, ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο εζηηάδεη, φρη κφλν ζηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, αιιά θπξίσο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπο. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ην άξζξν απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, αμηνινγψληαο ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Απηφ ην άξζξν αλαιχεη, 

κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ηηο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

θαη Δπξσπατθή Έλσζε, νξηνζεηψληαο έλα θάζκα επηπηψζεσλ πνιηηηθήο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Παξαγσγηθή Απνηειεζκαηηθφηεηά, Γηαρείξηζε Πφξσλ, Δθπαίδεπζε, Δπελδχζεηο 

. 

Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Νηθφιανο Σξηράο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζκνχ, 

Διιεληθφ Μεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην  

Κσλζηαληίλνο Σζηιηκπψθνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο, Διιεληθφ Μεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην  

Υξπζνβαιάληεο Αιεβίδνο, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ86  

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(ΜΚΓ) απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηελ Διιάδα, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη κάζεζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξσηνγελήο πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα 151 

θνηηεηψλ απφ δηαθνξεηηθά παλεπηζηήκηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο 

ζεσξνχλ φηη ηα ΜΚΓ θάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα θαη ήδε ηα αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα επηθνηλσλία κε ζπκθνηηεηέο ηνπο, 

αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ, ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ηεο ρνιήο ηνπο, πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ «αθνινπζεί» ην ίδξπκα ζην νπνίν θνηηά ζηα ΜΚΓ, ελψ 

είλαη θαη κέιε θάπνηαο θιεηζηήο νκάδαο (θνηλφηεηαο). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ αθαδεκατθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θνηηεηέο, Διιάδα 

. 
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Ζ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΖΠΗΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Μαξία Γξνπλά, Med 

Βαζηιεία Καιακηδηψηνπ, Med 

Μαξία Παπαδαληήι, Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο Β. Αηγαίνπ, PhD, Μed, Msc 

 

H πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο, νη δεμηφηεηεο ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ εξγαζία. Οη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ, επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα, 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηαρείξηζε ρξφλνπ, δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, παξαθίλεζε, 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία, ιήςε απνθάζεσλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή ζθέςε, αλαθέξνληαη σο «ήπηεο δεμηφηεηεο» (softskills) θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.    

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 150 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεοθαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ απηφ-αλαθνξάο βαζηζκέλν ζην MOSSA (The Model Of Soft Skills 

Assessment). 

Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ήπηεο δεμηφηεηεο είλαη 

κέηξηεοθαη ζπλαθφινπζα,ηεθκαίξεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο απηψλ,κε απψηεξν ζθνπφ πάληνηε 

ηελ παξνρή κηα πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί, ήπηεο δεμηφηεηεο, Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

Γηάλλεο Μπνπζδνχλεο, Μ.Ed Πξντζηάκελνο 2νπ ΚΔΤ Γ΄ Αζήλαο 

Υαξά σηεξηάδνπ,  Μ.Ed Φηιφινγνο 
 

Ζ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία είλαη θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη 

καζεηέο ιακβάλνπλ θαηάιιειεο επθαηξίεο κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Tomlinson, 2000). Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη φηη ε 

ππεξθνξησκέλε θαη δπζλφεηε χιε νδεγεί ζε ρακειή απφδνζε θαη ζρνιηθή απνηπρία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα θαη ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά θαη πξνηείλεη θαιέο πξαθηηθέο θαη 

εθαξκφζηκεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

δείμεη, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο, φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

είλαη εθηθηή ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή, ρσξίο λα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Ηζηνξία, Πεξηερφκελν, Γηαδηθαζία, Μαζεζηαθφ 

Πεξηβάιινλ, Σερληθέο Γηαθνξνπνίεζεο 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ 

ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΡΗΔΧΝ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΔΞ 

ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 

“ΚΟΤΚΛΔ ΑΠΟ … ΠΗΣΗ: ΜΗΚΡΔ ΖΛΗΑΥΣΗΓΔ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΚΑΗ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ”  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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Ησάλλα Μελδξηλνχ, Τπεχζπλε Αγσγήο Τγείαο ΓΗ.Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο,PhD Θεαηξνινγίαο – 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ60 

Μία απξφβιεπηε θαη πξσηφγλσξε θαηάζηαζε θξίζεο, φπσο ε παλδεκία ηεο Covid-19, είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα, απνδηνξγάλσζε, δπζθνιία ή αδπλακία 

αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ ελδερφκελσλ απσιεηψλ (WHO, 2020; Μαγθιάξα & 

Λαδαξάηνπ, 2020; Μπξάβνπ & ζπλ; Υαηδερξήζηνπ & ζπλ, 2012). ην πιαίζην απηφ, ε αλάδπζε 

ηεο αλάγθεο γηα ελδπλάκσζε θαη θξνληίδα καζεηψλ λεπηαγσγείνπ θαη πξψησλ ηάμεσλ 

δεκνηηθνχ κέζα απφ δνκεκέλα, αζθαιή, πξνζηηά θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ςπρηζκφ θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, πξνγξάκκαηα αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, νδήγεζε ζην 

ζρεδηαζκφθαη εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πιηθνχ: ―Κνχθιεο απφ … ζπίηη: 

κηθξέο ειηαρηίδεο ελδπλάκσζεο θαη θξνληίδαο κέζα απφ ην παξάζπξν‖. Πξνγξάκκαηνο, πνπ 

αμηνπνηψληαο κεζφδνπο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ηέρλεο θαηβαζηδφκελν ζηηο 

αξρέο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο θαηαμησηηθήο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, 

θαίλεηαη φηη φρη κφλν αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ αιιά επηπιένλ,κπνξεί λα 

απνηειέζεη αθεηεξία γηα πξνεθηάζεηο ή ην ζρεδηαζκφ λέσλ εθδνρψλ γηα ηελ πξφιεςε, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαοθαη ηε δηαρείξηζε έθηαθησλ ζπλζεθψλή ηδηαίηεξσλ 

θαηαζηάζεσλ φπνπ ε δηα δψζεο θνηλσληθή ή παηδαγσγηθή επηθνηλσλία είλαη δπζρεξήο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αγσγή Τγείαο, Γηαρείξηζε θξίζεσλ, Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Σέρλεο 

 

ΑΞΗΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ VYGOTSKY ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ  ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΔΥΖ 

Άλλα Νηθνιαθάθε, Med, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70 

Μαξηιέλεα Γεσξγαληά, Med,Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70  

Νηθφιανο Μάλεζεο, Δ.ΓΗ.Π., Σ.Δπ.Δ.Κ.Δ., Παλεπηζηήκην Παηξψλ  
 

Ζ Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Lev Vygotsky επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

θνπιηνχξα, νη αμίεο, νη πεπνηζήζεηοκηαο θνηλσληθήο νκάδαο κεηαδίδνληαη ζηηο επφκελεο γεληέο. 

Ο Vygotsky ηφληζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο Εψλεο Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο (ΕΔΑ), γηα ηε κάζεζε. 

εκείσζε φηη,ε απφζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ελφο 

παηδηνχ θαη ζηνεπίπεδν ζην νπνίν έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα θηάζεη, κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηε 

βνήζεηα ησλ ελειίθσλ, αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, θαζψο ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ζηε 

καζεηηθή νκάδα. 

Ζ εξγαζία καο ε νπνία απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ηελ εθαξκνγή 

ζηελ πξάμε ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky, ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία καο ζρνιηθήο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ιέζρεο. Με ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, φπσο «ηδενζχειια», 

«αλαθξηηηθή θαξέθια», «παγσκέλε εηθφλα», «παηρλίδη ξφισλ» «ArtfulThinking» θ.ά., νη 

καζεηέο/καζήηξηεο ησλ Δ‘ & Σ΄ ηάμεσλ ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζπδήηεζαλ, κνηξάζηεθαλ 

ζπλαηζζήκαηα, έγξαςαλ δεκηνπξγηθά, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηε κάζεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Vygotsky, ελεξγεηηθέο ηερληθέο, θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

H ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
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Όιγα Παρή, Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Οξγαλσηηθή ζπληνλίζηξηα 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ηνπ 1992 πξνψζεζε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, θπξίσο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ σο εηδηθνχ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο, έλα 

ελδηαθέξνλ πνπ ππξνδνηήζεθε απφ ηελ Πξάζηλε Βίβιν ην 1993 θαη ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλήο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ ζρνιηθή ζπλεξγαζία ζπκπεξηιήθζεθε αξρηθά ζην πξφγξακκα 

Comenius θαη ζηε ζπλέρεηα ζην πξφγξακκα Erasmus+ απφ ην 2014. Απηή ε ζπλεξγαζία 

πινπνηείηαη κε ζρνιηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί 

ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία, πινπνηνχληαη θαη άιιεο επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ην πξφγξακκα Euroscola ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ν δηαγσληζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Δπξσπατθφ ρνιείν». Δπνκέλσο, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη αλζξψπνπο, εθθξάδνληαο παξάιιεια 

παξφκνηεο αμίεο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, ν νπνίνο ραξα-

θηεξίδεηαη απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, επειημία, απηφλνκε ζθέςε θαη δξάζε. Απηφ ην άξζξν 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, σο απξηαλνί ελεξγνί Δπξσπαίνη/εο 

πνιίηεο. Δπηπιένλ, ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνηείλεη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα  πινπνηεζνχλ απφ ην 

Διιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηνπο θνξείο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ηαπηφηεηα, Δπξσπαίνο πνιίηεο 

 

Ζ ΓΛΧΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Χ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟ  

Μαξία Ράπηε, M.Sc.      

Κσλζηαληίλνο Γθαξαβέιαο, Γηδάθηνξαο 

 

Οη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θφζκνπ κέζα 

απφ ηηο ηδενινγίεο πνπ πξνβάιινπλ. Γηα ηελ πξνβνιή θαη ηνπνζέηεζε πξντφλησλ, νη 

δηαθεκηζηέο αμηνπνηνχλ αξθεηέο θνξέο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη πξνζθεχγνπλ ζε ελδείθηεο 

πέξαλ ηνπ γισζζνινγηθνχ, αληηπξνζσπεχνληαο αηειή ή ζηεξενηππηθά είδσιά (Πνιίηεο 

&Κνπξδήο, 2015). ηφρνο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ελδεηθηηθήο 

πξφηαζεο γηα θξηηηθή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ ζηελ ηάμε ηεο Α΄ 

Λπθείνπ. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε βαζίδεηαη ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (multiliteracies) 

(Kalatzis&Cope, 2001) θαη εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηδενινγηψλ πνπ «θξχβνληαη» πίζσ απφ ηε 

ρξήζε γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ζην δηαθεκηζηηθφ ιφγν. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο ηειενπηηθήο 

δηαθήκηζεο «AirFastTickets– Κξεηηθνί», θαινχληαη νη καζεηέο/ηξηεο λα αληηιεθζνχλ νη ίδηνη/εο 

ην άληζν θνηλσληθφ θχξνο πνπ πξνβάιιεηαηθαη ηε γισζζηθή νκνηνγέλεηα πνπ πξνσζείηαη κέζσ 

ηνπ ρηνχκνξ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, γεσγξαθηθή πνηθηιία, πνιπγξακκαηηζκνί, θξηηηθή 

γισζζηθή εθπαίδεπζε  

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
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νθία Μνπηηάγθα, Μ.Sc Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, M.Sc ρνιηθή Φπρνιφγνο, Δθπαηδεπηηθφο, ππνς. 

Γηδάθηνξαο ΠΑΜΑΚ 

 

Δμεηάδνληαο ειιεληθά θαη δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ απφ ηε 

κηα κεξηά θαη ηε δπζαξέζθεηα απφ ηα παξερφκελα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηελ άιιε, ε 

παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα εληνπίζεηηελ αλαγθαηφηεηα θαη πξνδηαγξαθέο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ απηή ε επηκφξθσζε νθείιεη λα θαιχςεη. 

πκκεηείραλ 706 εθπαηδεπηηθνί απφ φιε ηελ Διιάδα απαληψληαο ζε απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην θηηαγκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ  ζηα εμήο: (α) Παξφιν πνπ νη εμεηαδφκελνη δειψλνπλ κηθξή ηθαλνπνίεζε απφ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνεγνπκέλσο, πηζηεχνπλ φηη ν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, ζα ηα θαζηζηνχζε ρξήζηκα. (β) Οη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε ελδνζρνιηθή κνξθή, ε κηθξή δηάξθεηα θαη ε πινπνίεζε 

εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο, απφ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο εηδηθεπκέλνπο ζηε ρνιηθή 

Φπρνινγία. (γ) Οη ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ηεκνξθή ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ξφινπ θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. πδεηείηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν.  

 

Λέξειρ-κλειδιά: αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ,   δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ – ΈΝΑ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ. 

 

Καιιηφπε Γαζθαινγηαλλάθε, Φηιφινγνο ΠΔ02, θαζεγήηξηα Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο  

 

Οη αιιαγέο ζην θνηλσληθφ θαη δεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε απαίηεζε γηα ζπκπφξεπζε κε ηελ Σερλνινγία απαηηνχλ ηελ 

εηζαγσγή αιιαγψλ/θαηλνηνκηψλ εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ. Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο αιιαγέο 

πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλψηαηε ηεξαξρία. Ζ εηζαγσγή αιιαγήο απαηηεί πξνζεθηηθέο, 

νξγαλσκέλεο θηλήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, βαζηά επηζηεκνληθή γλψζε, εκπινθή 

νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε, ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ αληηζηέθνληαη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή. Σν κνληέιν Fullan (1991) ζεσξείηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ, 

δηαθξίλνληαο ηξία ζηάδηα ζηε δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο: ηελ εηζαγσγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

εζσηεξίθεπζε. Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, κε αληίζηνηρε αιιαγή ζηε δηαξξχζκηζε ησλ ζρνιηθψλ 

αηζνπζψλ (αιιαγή δηάηαμεο ζξαλίσλ) θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή, 

πξνθεηκέλνπ λα  ελζσκαηψζεη ηελ αιιαγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζην ζπγθείκελν 

 ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αιιαγή, θαηλνηνκία, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, καζεηνθεληξηθή κάζεζε, 

εηζαγσγή, εθαξκνγή, εζσηεξίθεπζε 
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Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΏΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Αλαζηαζία Ηνξδαλίδνπ, Med 

Λνπίδα Ννβαηζίδνπ, Med, MSc 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη νξίδεηαη σο έλα πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαζηάζεηο: 

α) ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, β) απνπξνζσπνπνίεζε θαη γ) κεησκέλε πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε, θαζψο θαη νη παξάγνληεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο πνπ ηνπο εμνπζελψλνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. 

Γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ΜΒΗ. Ζ έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 ζε δείγκα 57 εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε 

Γεκνηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία ζηνπο λνκνχο Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δείρλνπλ ειάρηζηα 

εμνπζελσκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ αληηιακβάλνληαη σο ζθιεξή θαη θπξίσο, ληψζνπλ 

εμνπζελσκέλνη απφ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Αληίζεηα, δελ δειψλνπλ 

εμνπζελσκέλνη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Λέμεηο - θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εξσηεκαηνιφγην MBI, εθπαηδεπηηθνί.  

 

ΣΗ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΜΑΘΖΣΔ/-ΣΡΗΔ ΝΑ ΜΑΘΟΤΝ; 

ΣΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΠΑΝΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ; 

 

Εαράξσ Κνπλή, Δθπαηδεπηηθφο, M.Δd. in Educational Management 

 

Γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πξάμεο παξακέλεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηη ελζαξξχλεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ηξηεο λα κάζνπλ θαη  ηη ξφιν παίδεη ην ζπλαίζζεκα ζηε κάζεζε. Ζ παξνχζα εξγαζία 

ζηνρεχεη λα εμεηάζεη ζεσξεηηθέο κειέηεο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο γχξσ απφ ηα δχν απηά 

δεηήκαηα θαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηνλ εληζρπηηθφ ή αλαζηαιηηθφ ξφιν ησλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε κάζεζε φζν θαη γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζηελ έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  πξνθχπηεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνηεινχλ θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ή λα αλαζηείινπλ  ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

θαη καζεηξηψλ γηα κάζεζε θαη  είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο. Με βάζε απηήλ ηελ αλαζθφπεζε πξνηξέπνπκε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε σο κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπο 

ξφινπ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: θίλεηξα, κάζεζε, ζπλαηζζήκαηα θαη κάζεζε, παηδαγσγηθή ζρέζε 

 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

(PRACTICES OF EFFECTIVE TEACHING) 
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Καιιηφπε Γαζθαινγηαλλάθε, Φηιφινγνο ΠΔ02, θαζεγήηξηα Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, Μεηαπηπρηαθή 

θνηηήηξηα 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα.  Σν ζχγρξνλν ζρνιείν αγσλίδεηαη ζπλερψο γηα πνηνηηθφηεξε 

εθπαίδεπζε, ζχζθημε ζρέζεσλ κε καζεηέο θαη γνλείο, άλνηγκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηηάδεη ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρή 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζα πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ πέληε πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο: ζηξαηεγηθέο 

ζηφρσλ δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθέο κε έκθαζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο, ζηξαηεγηθέο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ζηξαηεγηθέο εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηε δηδαζθαιία θαη ζηξαηεγηθέο 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ εξγαζία εμεγεί ηελ θάζε κία μερσξηζηά, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ επηθέξνπλ ζηε κάζεζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κία πξαγκαηηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη πεξηζζφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο απαηηνχλ ηελ επειημία ηνπ ζχγρξνλνπ δηδάζθνληα, ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ, 

ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ θαζέδξαο δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ ηξφπσλ 

πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ ζε κία δηαθνξεηηθή πηα καζεηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη θνηλσλία, 

ιφγσ εμέιημεο ηεο Σερλνινγίαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηφηεηα, ζηφρνη δηδαζθαιίαο, αλαηξνθνδφηεζε, εκπινθή καζεηή, κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο. 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΝΣΑΖ Δ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Γέζπνηλα Καιαθάηε, Δθπαηδεπηηθφο, Νεπηαγσγφο 
 

Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο, φπσο νη επηθεθαιήο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Γηεξεχλεζε  ηεο εξγαζηαθήο 

έληαζεοζε επηθεθαιήο πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε α) ζηνπο ζρεηηδφκελνπο 

παξάγνληεο, β) ζηηο επηπηψζεηο ζε πξνζσπηθφ  θαη εξγαζηαθφ επίπεδν, θαη γ) ζηηο πξνζδνθίεο 

θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο  ηεο. Δθαξκφζηεθε πνηνηηθφο ζρεδηαζκφο. Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 26 δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ πεξηθεξεηαθή πφιε ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, θαηφπηλ γξαπηήο ζπλαίλεζεο κεηά απφ πιεξνθφξεζε Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ 

κέζσ νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

αλνηθηψλ εξσηήζεσλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Οη παξάγνληεο 

έληαζεο  πνπ πεξηγξάθεθαλ ζρεηίδνληαλ κε  ηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη ηελ 

πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Με βάζε ην κνληέιν «JobDemands-

Resources» πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ παξφλησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε 

παξάγνληεο πξναγσγήο ηεο δέζκεπζεο ζηελ εξγαζία, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαηάιιεισλ 

πφξσλ. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη, ζηξεο, ζρνιείν, δηεπζπληέο 

 

ΣΟ ΓΟΝΔΨΚΟ ΥΖΜΑ ΓΗΑΠΑΗΓΑΓΧΓΖΖ (ΓΟΝΔΨΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ - PARENTAL 

STYLE) Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Μαξία Μαπξνζαλάζε, Φηιφινγνο 
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο  ησλ παηδηψλ, ηφζν ζε αθαδεκατθνχο ζηφρνπο- ηδηαίηεξα ζηε γιψζζα θαη ηα 

καζεκαηηθά- φζν θαη ζε θαη ζε άιιεο δεμηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν (Bandura, 1997). Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ζεηηθά ην 

δεκνθξαηηθφ κνληέιν αλαηξνθήο κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε. Οη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

γνλείο θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη θίλεηξα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαιή ζρνιηθή 

πξνζαξκνγή θαη επίδνζε. Σν χθνο, φκσο, ηεο αλαηξνθήο πνπ παξέρνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά, 

ζπλδέεηαη κε κία πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. ηα πιαίζηα απηά, πξνηείλνληαη θαιέο πξαθηηθέο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

παξεκβάζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε γνλετθή εκπινθή ζηε ζρνιηθή δσή κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γνλείο, Γηαπαηδαγψγεζε, ζρνιηθή επίδνζε 

 

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΈΡΔΤΝΑ ΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ/ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ. 

Γεψξγηνο Οξθαλίδεο, Τπνς. Γηδ. Α.Π.Θ. &U.T.2J. 

Ο ζρεκαηηζκφο ζεηηθήο άπνςεο θαη ε απφθηεζε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε κίαο πγηνχο ςπρν-πλεπκαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ/ηεο 

καζεηή/καζήηξηαο. Ζ παξνχζα εξγαζία, ζεβφκελε ηελ παξαπάλσ αξρή ηεο δηδαθηηθήο 

επηζηήκεο, θαζψο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, παξνπζηάδεη, αθελφο κία ζεηξά πξνηεηλφκελσλ δηδαθηηθψλ 

ζελαξίσλ, θαη αθεηέξνπ, αλαδεηθλχεη ηηο απφςεηο πνπ ζρεκάηηζαλ νη καζεηέο/καζήηξηεο θαηά 

ηελ εθαξκνγή απηψλ. Σα πξνηεηλφκελα ζελάξηα ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηηθή ηεο ηηαιηθήο σο 

δεχηεξε/μέλε γιψζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α΄ Γπκλαζίνπ, Δπίπεδν 

Γισζζνκάζεηαο Α1: «ηνηρεηψδεηο Γλψζεηο»). Έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε εκπεηξηψλ, ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ηηαιηθή πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε 

δηαρξνληθφ επίπεδν, θαηφπηλ επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ «ζεκείσλ» (ζεκεησηηθή ηνπ 

πνιηηηζκνχ). Ζ απνδνρή ή κε απηψλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, δηεξεπλάηαη 

κέζα απφ ηελ δηεμαγσγή επηηφπηαο πεξηνξηζκέλεο εζλνγξαθηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο, ππφ ηε 

κνξθή εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο.  

Λέμεηο-θιεηδηά: ηηαιηθά, δηδαθηηθή, ζηάζεηο, θίλεηξα, ζεκεησηηθή  

 

ΣΟ ΣΡΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΜΑΘΖΣΧΝ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΠΡΗΝ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Ησάλλεο Παμηλφο, Γξ Κι. Φπρνινγίαο, Γηδάζθσλ κε ηνλ 407/80 ζην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

Διπίδα-Ναηαιία Παμηλνχ, Δθπαηδεπηηθφο, Msc ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο 

Δηζαγσγά: Σν ζηξεο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ.   
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θνπφο: Ζ  παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ 

επίπεδσλ ζηξεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

δηαρείξηζε  απηνχ, κέζσ  εθκάζεζεο ηερληθψλ ραιάξσζεο κε  ζθνπφ ηελ βειηίσζε   ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ καζεηψλ.  

Μεζνδνινγέα: Σν δείγκα απνηειείην απφ 174 άηνκα, καζεηψλ  Γ΄  Λπθείνπ θαη ησλ δχν 

θχισλ. Σα δχν πξψηα ζρνιεία απνηέιεζαλ ηελ νκάδα παξέκβαζεο (Ν=84) φπνπ θαη 

εθαξκφζηεθαλ νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ελψ ηα δχν επφκελα  απνηέιεζαλ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (Ν=90). Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 1) Κιίκαθα 

Αληηιακβαλφκελνπ ηξεο (PSS), Δξσηεκαηνιφγην Άγρνπο θαηάζηαζεο-Πξνδηάζεζεο,STAIC 

θαη 3) WHOQOL-BREF 

Δπξάκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο  πνπ δηδάρζεθαλ ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο αλάθεξαλ θαιχηεξε ζσκαηηθή πγεία σο κεηαβιεηή πνηφηεηαο δσήο θαη 

θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία  απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο κε 

ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο,  ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

ΦΗΛΗΚΔ ΠΡΟ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ΓΗΔΠΑΦΔ ΓΗΑΓΡΑΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Μηραήι Υ. Παγθξαθηψηεο, Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Βαζίιεηνο Κνκηαλφο, Αθαδεκατθφο Τπφηξνθνο, Σκήκα Σερλψλ ΄Ζρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην 

Παλεπηζηήκην 

Κσλζηαληίλνο Οηθνλφκνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Σα κνπζεία ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά εθζέκαηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

αθνζίσζεο/ελαζρφιεζεο/ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ (Keil, 2013). Χζηφζν, πξνβιήκαηα 

ρξεζηηθφηεηαο απνκαθξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο απφ ην απηφ πεξηερφκελν (Hornecker, 2006) 

(Petrelli, 2013). Οη δηεπαθέο θπζηθήο δηάδξαζεο έρνπλ απνδείμεη πσο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ιχζε ζε απηφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ 

(Alisi, 2005). πρλή πξνζέγγηζε θπζηθήο δηάδξαζεο απνηειεί ε αλαγλψξηζε θηλήζεσλ ρεηξψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, ππάξρνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε θηλήζεσλ ρεηξψλ εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε ρξήζεο θνξεηνχ εμνπιηζκνχ (Alisi, 

2005). ην ζπγθεθξηκέλν έξγν παξνπζηάδεηαη κηα εθδνρή αλάπηπμεο κηαο δηεπαθήο θπζηθήο 

δηάδξαζεο γηα ςεθηαθά εθζέκαηα. Σα εμεηαδφκελα ςεθηαθά εθζέκαηα κε ηα νπνία νη ρξήζηεο 

θαινχληαη λα αιιειεπηδξάζνπλ αθνξνχλ ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζε 

ζπκβαηηθέο νζφλεο ή κε νινγξακκαηηθέο πξνβνιέο. Οη δηεπαθέο απηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά ή/θαη πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα σο ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία 

κάζεζεο. Μηα δνθηκή αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί ε νπνία φκσο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκα ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξσλντνχ.  

Λέμεηο θιεηδηά— δηάδξαζε ρξήζηε, θπζηθέο δηεπαθέο, έιεγρνο ρεηξνλνκηψλ, ςεθηαθά εθζέκαηα 

 

ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΧ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

νθία Σζάηζνπ, Γαζθάια/Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο ΠΑΜΑΚ 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δεκηνπξγηθή γξαθή 

κπνξεί λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 
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καζεηψλ ζην ζχγρξνλν δεκνηηθφ ζρνιείν. Πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ/παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΠΑΜΑΚ, ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο 

Μάζεζεο», εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΠΘ, ην νπνίν θαη πινπνηήζεθε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εληζρχζεη 

πνηθίιεο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Binkley θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2012). ηελ παξνχζα εηζήγεζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ινγνηερληθά θείκελα. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δχν νκάδεο καζεηψλ, παξέκβαζεο θη ειέγρνπ, ελψ ε 

αμηνιφγεζε επεηεχρζε κέζσ ελφο απηνζρέδηνπ ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο είλαη πνιιά ππνζρφκελα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Λέμεηο θιεηδηά: απηνεθηίκεζε, δεκηνπξγηθή γξαθή 

 

«Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ (DIGITAL STORYTELLING) 

ΣΖΝ ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΣΑΞΖ» 

Άλλα Γεσξγαθνπνχινπ, MSc πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Γεξκαληθήο, ΠΔ.Κ.Δ.. Γπηηθήο 

Διιάδαο Πεξ/θή Γ/λζε Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο  

 

άββαην 4/07 (16.00-21.00) 

 

Ζ μέλε γιψζζα δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα αλαπηχμεη γισζζηθή 

επίγλσζε, δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη δηακεζνιαβεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ αθήγεζε σο εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο Ξέλεο Γιψζζαο, κπνξεί λα ζπκβάιεη πνηθηινηξφπσο ζε απηφ, 

πξψηνλ επεηδή αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνπιηνχξα ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο, θαη δεχηεξνλ επεηδή ην 

πεξηερφκελφ ηεο πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ παηδηνχ/καζεηή θαη σο εθ ηνχηνπ γίλεηαη 

ειθπζηηθή θαη ζεκαληηθή. Ζ κεγάιε πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο πιεξνθνξηθήο δελ άθεζε αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο αθήγεζεο. Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ ζηελ αθήγεζε κε εληζρχεη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, εμαηξεηηθά ρξήζηκσλ ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

γηα καζεηέο, είηε βξίζθνληαη ζηε θπζηθή ηάμε, είηε ζε εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

ηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ, ν νξηζκφο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε, ε πξνζηηζέκελε αμία, ηα βήκαηα, κεξηθέο δεκνθηιείο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο αιιά 

θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ (Digital Storytelling).  

Λέμεηο θιεηδηά: αθήγεζε, ςεθηαθή αθήγεζε, ΔΠ-ΞΓ, ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο 

 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ 

ΟΦΔΛΖ 

Δπάγγεινο Μειησξίηζαο, Γ/ληεο 1νπ Δ.Κ. Αλ. Αηηηθήο ΠΔ 81, ΠΔ 03, Med Δλειίθσλ 

νθία θαλδάιε, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 86, MscData Communications  

Ζ πνζνηηθή δηεξεχλεζε αθνξά ηηο απφςεηο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ εμΑΔ ζε δνκή 

ηππηθήο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο  εθπαίδεπζεο κε φξνπο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο. ε 

πεξηφδνπο έληνλσλ θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ε ζρνιηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη θνκβηθφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο. ε επηπιένλ πξσηφγλσξεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ε πξφζθαηε πγεηνλνκηθή θξίζε, ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε είλαη επηηαθηηθή. 

Σα πξαγκαηνινγηθά δεδνκέλα ηξνθνδνηνχλ εξεζίζκαηα εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ  θαηαλφεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη 

ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζε θάζε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο ζηήξημήο 

ηνπο. Σα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε, νη ίζεο επθαηξίεο, ην ελδηαθέξνλ, ηα θίλεηξα θαζψο θαη ηα 

ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα απαληψληαη ζηελ έξεπλα κέζα απφ ηξείο ζεκαηηθέο εξσηήζεσλ 

(νηθνγέλεηα, πξνζσπηθά, ζρνιείν). Οη απφςεηο ηνπο ελδηαθέξνπλ σο πξνεγεζείο  ζρεδηαζκφο  

ελεξγεηψλ θαη  παξεκβάζεσλ, γηα επφκελε αλαγθαζηηθή εθαξκνγή ηεο εμΑΔ. Με ζθνπφ ηε 

ζπνπδή πξαθηηθψλ εξγαιείσλθαιιηέξγεηαο  επεμίαο θαη αλάπηπμεο ζπλνρήο ζηελ νκάδα, ηα 

επξήκαηα αμηνπνηνχληαη. Παξάιιεια ηα δεδνκέλα πξηκνδνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη γελίθεπζε, κε ζηφρν ηε δηαβεβαίσζε αζθάιεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ελζάξξπλζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ( εμΑΔ), ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε    

 

BIOBOT: Μηα Γηαδηθηπαθά Δθαξκνγά Αλαγλψξηζεο Οκηιέαο 

γηα ηε ΜΪζεζε ηεο Βηνινγέαο 
 

Γέζπνηλα Σζάβαινπ, Φνηηήηξηα, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην 

Βαζίιεηνο Κνκηαλφο, Αθαδεκατθφο Τπφηξνθνο, Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο, Ηφλην 

Παλεπηζηήκην 

ε απηφ ην άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

βηνινγία γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ρξεζηκνπνηψληαο αλαγλψξηζε νκηιίαο. Με ηελ 

ελζσκάησζε απηήο ηεο εθαξκνγήο ζηα ζρνιεία κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κηα νκαιή θαη 

δηαζθεδαζηηθή καζεζηαθή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο. Μπνξεί δπλεηηθά λα νινθιεξψζεη θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ, αξθεί λα κπνξνχλ λα κηινχλ. Απηφο ν 

ηξφπνο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε αθνπζηηθνχο καζεηέο ή 

καζεηέο κε αλαπεξίεο πνπ κπνξεί λα κελ κπνξνχλ εχθνια λα ιεηηνπξγήζνπλ κε άιινπο 

ηξφπνπο θαη πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή ηνπο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεη έλαλ φξν 

βηνινγίαο ζηελ εθαξκνγή θαη αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ ηφζν ζε γξαπηή φζν θαη 

ζε αθνπζηηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη βειηησκέλε εκπεηξία ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή ζα 

δνθηκαζηεί πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο νκηιίαο γηα 

ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζχλζεζε νκηιίαο γηα ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ θαζψο 

θαη ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη δνθηκέο έρνπλ 

αλαβιεζεί ιφγσ ηεο παλδεκίαο SARS-CoV-2. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαγλψξηζε νκηιίαο, εθαξκνγή ηζηνχ, αθνπζηηθφο ηχπνο καζεηή, καζεηέο κε 

αλαπεξία 
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Αζαλαζία Γξεβελίηζνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο, 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

 

Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πεξηιακβάλεη δχν δηαδνρηθέο ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ πνπ ζπλδπάδνπλ γεσγξαθηθέο, πνιηηηζκηθέο, 

ηζηνξηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ πξψηε είλαη πην γεληθή θαη εζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε 

ησλ ρσξψλ, ησλ πξσηεπνπζψλ, ησλ ηνπνζεζηψλ ηνπο πάλσ ζηνλ ράξηε θαη κεξηθέο ρξήζηκεο 

ηνπξηζηηθέο-πιεξνθνξίεο γηα απηέο. Ζ δεχηεξε εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

πεξηθιείνληαο ηα γεσγξαθηθά, γεσθπζηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα. Σέινο, απηφ ην 

ζελάξην απεπζχλεηαη ζε Έιιελεο καζεηέο πνπ καζαίλνπλ Αγγιηθά σο δεχηεξε μέλε γιψζζα ζε 

Α2 επίπεδν κέζα απφ ςεθηαθά εξγαιεία κάζεζεο. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: ςεθηαθφο, ζελάξην, Αγγιηθά, δεχηεξε γιψζζα, δηάδξαζε. 

 

Ζ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Δηξήλε Καξακπάζε, Τπ. Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

Ζ ζρεδηαζηηθή ζθέςε απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζθέςεο, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηλνηνκία. ρεηίδεηαη κε ηε κειέηε ηεο πξαθηηθήο ησλ ζρεδηαζηψλ θαη απνηειεί κηα 

αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ηνκείο φπσο νη επηρεηξήζεηο, ε 

δηνίθεζε θαη νη νξγαληζκνί. Ζ ρξήζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ινγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. ην παξφλ 

άξζξν γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή ηεο  ρεδηαζηηθήο 

θέςεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδεηαη  αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ησλ 

πέληε ζηαδίσλ ηεο ρεδηαζηηθήο θέςεο θαη εμεηάδνληαη νη ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο,  πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε (πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηδαζθαιία-

κάζεζε, θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ).Σέινο, ηεθκεξηψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε ζρεδηαζηηθή ινγηθή, σο κηα δηεπηζηεκνληθή κεζνδνινγία, πξνζθέξεη κηα ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη εξγαιεία γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ζηε κάζεζε. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: ρεδηαζηηθή θέςε, Δθπαίδεπζε, Καηλνηνκία, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, 

Δπνηθνδνκηζκφο. 

 

3ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: Δηδηθά Αγσγά 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Γηάλλεο Μπνπζδνχλεο,  Μ.Ed   Πξντζηάκελνο 2νπ ΚΔΤ Γ΄ Αζήλαο,  

Νηθνιέηηα Διπίδα Μπνπζδνχλε,  Δξγνζεξαπεχηξηα 

 

ηφρνο ηεο εξγνζεξαπείαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηεο παηδηαηξηθήο εξγνζεξαπείαο είλαη λα 

βνεζήζεη ην παηδί ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη φζν πην απηφλνκα, ιεηηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

γίλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιείηαη θαζεκεξηλά λα εθηειέζεη. Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηεο ζπκπεξίιεςεο. Χο ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε απηφ 
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λα κπνξεί λα κεξηκλήζεη θαη λα παξέρεη επθαηξίεο κάζεζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα παηδηά 

(Sebba and Anscow, 1996). θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ζε ζεσξεηηθφ 

θαη πξαθηηθφ επίπεδν πψο ν εξγνζεξαπεπηήο κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθά θαη πξαθηηθά 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εκπινθή ζην έξγν θαη λα 

κεηψζεη ή αθφκα θαη λα εμαιείςεη ηηο δπζθνιίεο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

φισλ ησλ καζεηψλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Παηδηαηξηθή Δξγνζεξαπεία, πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε, ρνιείν ηεο 

πκπεξίιεςεο, Μαζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΓΔΠΤ) ΚΑΗ Ζ 

ΥΔΖ ΣΟΤ 

εβαζηή Δηξήλε Έιιελα, Δηδηθή Παηδαγσγφο-Φηιφινγνο  

ηελ πξνηεηλφκελε πεξίιεςε, πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απηνξξχζκηζεο ζε καζεηέο/ηξηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ), θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ θαη ζα 

απαληεζνχλ, αθνξνχλ ζην αλ νη καζεηέο/ηξηεο κε ΓΔΠΤ δηαζέηνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, αλ ε κεηαγλψζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνξξχζκηζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν, αλ ππάξρεη ή κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κηα θαηλνηφκνο 

παξέκβαζε (κέζνδνο) πνπ αθελφο λα δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο δηαηαξαρήο ζηε κεηαγλψζε θαη 

ηελ απηνξξχζκηζε ησλ παηδηψλ, θαη αθεηέξνπ λα βειηηψλεη ηελ επίδνζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπο 

φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ βηβιηνγξαθία κέρξη ζήκεξα έρεη θαηαδείμεη φηη 

νη καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΓΔΠΤ, δελ δχλαληαη 

λα ειέγμνπλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ θαη απνδνηηθφ βαζκφ ηε γξαπηή 

δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη ηε κειινληηθή 

ηνπο εμέιημε. Ζ πξνηεηλφκελε εξεπλεηηθή κειέηε ζα επηρεηξήζεη λα απνδείμεη φηη ηα παηδηά κε 

ΓΔΠΤ, κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηα 

απηνξξχζκηζήο ηνπο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

Λέμεηο Κιεηδηά: Απηνξξχζκηζε, Μεηαγλσζηηθέο Γεμηφηεηεο, Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 

θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ), Γξαπηφο Λφγνο, πλαηζζήκαηα Δπίδνζεο 

 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ  ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

Διπίδα Παπαδαληήι, Δηδηθή Παηδαγσγφο/Λνγνζεξαπεχηξηα,  

Έιελα Υαξαιάκπνπο, Λνγνζεξαπεχηξηα,  

Δξηέια Κακάξα, Φηιφινγνο  

 

Ζ κάζεζε απνηειείηαη απφ δηάθνξα είδε θαη ε δηαδηθαζία ηεο νδεγεί ηα άηνκα ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε κφληκν ηξφπν. . Δίλαη  επξέσο γλσζηφ φηη  ε κάζεζε σο 
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πλεπκαηηθή δηεξγαζία είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη έρεη άκεζε εθδήισζε 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε νπνία εξκελεχεηαη σο κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα επέιζεη πην άκεζα κε ηε ρξήζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ παξαηήξεζεο. Ζ παξαηεξεηηθή κάζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα αθνκνηψλεη ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο κίκεζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο. Ζ 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή βαζηδφκελε ζηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο ιεηηνπξγεί σο εληζρπηήο 

απφθηεζεο ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη 

εθαξκφδνληαο ηε ιεηηνπξγία πξνηχπσλ, κέζσ ινγνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην παηδί 

ηαπηίδεηαη  κε ηνπο ήξσεο ηεο ινγνηερλίαο. Δπίζεο θαηαθέξλεη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαηλα ηα εμσηεξηθεχζεη θάλνληαο ρξήζε ησλ γισζζηθψλ θαη  κε γισζζηθψλ 

δνκψλ ηνπ ιφγνπ κε έλα δηαδξαζηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ καζεζηαθφ ηξφπν. 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθή κάζεζε, παξαηεξεηηθή κάζεζε, δεκηνπξγηθή γξαθή, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ – 

ΤΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Βαΐα Γειεγηάλλε, M.Sc., Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο 

νθία Διεπζεξηάδνπ, M.Sc., Γαζθάια 
 

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλεθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 

ζπλεληεχμεηο κε γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε γεληθά 

ζρνιεία (πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ηνπ λνκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γνλείο αμηνινγνχλ ζεηηθά ην πξφγξακκα 

ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο αλεμαξηήησο ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. ην 

ζχλνιν ησλ γνλέσλ ε χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη εθαιηήξην θαη επθαηξία γηα ηζφηηκε 

ζπλεθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο. Κίλεηξν ηνπο είλαη ε έληαμε  ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ζηελ ηππηθή ηάμε.  Πεγή απηνχ ηνπ θηλήηξνπ είλαη ε αληίιεςή ηνπο φηη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Σέινο, νη γνλείο θάλνπλ πξνηάζεηο θαη νλεηξεχνληαη 

κηα εληαία εθπαίδεπζε γηα φινπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Παξάιιειε ηήξημε, Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, γνλείο, εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε,  ζπλεθπαίδεπζε 

 

Ζ ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΚΧΦΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ. Ο ΡΟΛΟ 

ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

Μαξία Κνπινχ, ΠΔ 70 ΔΑΔ 

Νηθνιέηηα Κνπινχ, ΠΔ 78 
 

Παιαηφηεξα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ θάπνηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε πεξηζσξηνπνηνχληαλ 

θαη απνηεινχζαλ ηνλ δηαθνξεηηθφ άιιν, θάηη ηέηνην φκσο έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη ζηηο κέξεο 

καο. Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα εμεηάδεη ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα αθνήο 

θαζψο θαη ηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Δπηζεκαίλνληαη έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ 
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ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη θσθνί καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο, αιιά θαη πνηα είλαη ε 

αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Έπεηηα, ππνγξακκίδεηαη ε αμία ηεο πκβνπιεπηηθήο γνλέσλ κε θσθά 

παηδηά. Καη απηφ γηαηί, νη γνλείο είλαη απξνεηνίκαζηνη ζηνλ εξρνκφ ελφο θσθνχ παηδηνχ, 

αληηκεησπίδνληαο δπζθνιίεο ζην λα θαηαιάβνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

αληηδξάζεηο. Δίλαη σζηφζν γλσζηφ φηη ην 90-95% ησλ θσθψλ παηδηψλ γελληνχληαη ζε 

νηθνγέλεηεο αθνπφλησλ, πνπ ε πξψηε ηνπο γιψζζα είλαη ε Διιεληθή. Ο δάζθαινο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά ψζηε ην θσθφ/βαξήθνν παηδί λα πξνζαξκνζηεί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ κνληέινπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: θσθνί καζεηέο, ζρνιηθή θαη νηθνγελεηαθή ελζσκάησζε πκβνπιεπηηθή γνλέσλ, 

πξψηκε παξέκβαζε. 

 

ΥΔΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΑΣΑΞΗΑ-

ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ 

Ησάλλεο φιαξεο, πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Φηινιφγσλ, Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ 

 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε δηαζχλδεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθήβσλ κε ηε καζεηηθή αηαμία θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Καηά θχξην ιφγν εμεηάδνληαη ηα 

αίηηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ή απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλεηαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν ζχλζεην θαηλφκελν πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο θξηηηθήο ζηάζεο. Σα απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ ζηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ λέσλ 

θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο θαη εθηφο ηεο 

ηάμεο, ψζηε λα νδεγεζνχλ νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαλφεζε, δηαρείξηζε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πξνο σθέιεηα ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ πξνζζέηεη 

λέα νπηηθή ζηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: καζεηηθή αηαμία, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ςπρνθνηλσληθή-πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε, έθεβνο. 

 

SYSTEMATIC ASSISTANCE TO START-UPS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

AND BIG DATA TECHNIQUES: THEORETICAL DOCUMENTATION, 

TOOLS AND APPLICATION 

 

Davalas Athanasios, Τπ.Γξ Παλ. Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξoθνξηαθψλ Δπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκάησλ 

Artificial intelligence (AI) and big data techniques are reshaping global economies, promising to 

enhance productivity, minimize costs of business, and promote efficiency. These technologies 

have contributed to the achievement of better lives and better decision-making skill. Although 

these technologies are in their infancy stages, they have proven to have significant impact in 

people‘s lives. Big data techniques and artificial intelligence are being used to address global 

challenges facing businesses because of their transformational power. Start-up businesses rely 

on these techniques to enhance their productivity and foster growth in the highly competitive 
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and dynamic business world. Although they have improved business operations, digital 

technologies are faced by numerous challenges, including market concentration, digital divide, 

violation of privacy, infringement of human rights, and climate change. The research presented 

in this paper was aimed at investigating, designing, developing, and piloting an integrated, 

scalable online platform for publishing, retrieving, synthesizing, orchestrating and providing 

value-added electronic services for a start-up based on modern technologies and technological 

standards. The research paper combines the fields of Software-as-a-Service and Enterprise 

Mashups placed under the ―umbrella‖ of the Internet of Services, as well as and Enterprise 

Interoperability and Enterprise Application integration. Sixty-five participants were surveyed to 

understand how big data techniques and AI are being used by start-ups to provide better services 

and enhance growth. The rates of application of these technologies were ranked as shown in 

table one. The chi-square measure was used to analyse the results. The results of this research 

revealed that AI and big data analytics are being used by start-ups to provide value added 

electronic services. It is recommended that the development and use of big data techniques and 

AI should be guided by cooperation between international organizations and governments for 

the greater good. 

 

KEYWORDS: Artificial intelligence (AI): big data analytics: software-as-a-service: enterprise 

application: Start-ups: digital divide: Start-ups valuation 

ΚΤΡΗΑΚΖ 05 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 

4ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: πκβνπιεπηηθά - Φπρνινγέα - Coaching - 

Νεπξνγισζζηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΓΟΝΔΨΚΖ ΑΠΟΞΔΝΧΖ ΚΑΗ ΦΔΤΓΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Δπάγγεινο Καιατηδάθεο, MD, PhD, MSc, FEBGH, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηαηξηθήο 

Ζ γνλετθή απφμέλσζε, θαηά ηελ νπνία ν έλαο γνλέαο πξνζπαζεί λα βιάςεη ή λα ηεξκαηίζεη ηε 

ζρεζε αλάκεζα ζε έλα παηδί θαη ηνλ άιιν γνλέα,ζεσξείηαη κνξθή ελδννηθνγελεηαθήο βηαο. 

πκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γνλετθή απνμέλσζε θαη ςεπδείο θαηεγνξίεο έρνπλ 

επηζεκαλζεί δηεζλψο σο ηαθηηθέο κεηά απφ έλα δηαδχγην θαη έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηα 

εκπιεθφκελα παηδηά, ηνλ απνμελσκέλν (ζηνρνπνηεκέλν) γνλέαθαη ηελ θνηλσλία. Καζφηη ζηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ ειάρηζηα ζρεηηθά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ρνξεγήζεθε δηαδηθηπαθά έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζε γνλείο (θπξίσο) ή άιια κέιε νηθνγελεηψλ παηδηψλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο (Μάηνο – Ηνχληνο 2020). Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο εθθάλζεηο ηεο απνμέλσζεο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζηνρνπνηεκέλνπ γνλέα κε 

ηα εκπιεθφκελα παηδηά, ηελ χπαξμε/είδνο ςεπδψλ θαηεγνξηψλ, ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ 

ζηνηρείσλ/απνδείμεσλ γηα ηελ απνμέλσζε, ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ γηα ηνλ 

απνμελσηή θαη ηνλ ζηνρνπνηεκέλν γνλέα, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ην άηνκν 

θαη ηελ θνηλσλία. Οη απαληήζεηο αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά. 

Λέμεηο-θιεηδηά: γνλετθή απνμέλσζε, ςεπδείο θαηεγνξίεο, δηαδχγην, επηκέιεηα 

 

ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΝ ΆΛΛΟ 

 (ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ)  
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Υαξάιακπνο Σζίξνο, Γηδάθησξ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Κνηλσληνιφγνο, 

Παηδαγσγφο, Μεραληθφο Μ-Μ., Ph.D (Ph.-Psyc.-Paid.), M.Sc. (Eng.), B.Sc.(Soc.Sc.), D.I.C., 

M.Sc. (Eng). Γηδάζθσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (επίθνπξνο Καζεγεηήο), Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, ηκήκα Ννζειεπηηθήο. 

θνπφο ηεο εηζαγσγηθήο αλαθνίλσζεο θαη πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη 

λα δνπλ, λα αθνχζνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ, κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο (ηαμηλφκεζε Frey), ζεκειησκέλε ζηελ καθξφρξνλε δηδαθηηθή ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν κα θαη ηεο  εθπαίδεπζεο ελειίθσλ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηή, ην 

ζχζηεκα ηνπ Δαπηνχ ηνπο, νδεγψληαο ηνπο ζηαδηαθά ζηελ βέιηηζηε ππαξμηαθή, θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε. Αλαθαιχπηνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θέςε νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ηελ ειέγμνπλ, ειέγρνληαο ηα πλαηζζήκαηα θαη ηε Γξάζε ελψ 

θηλεηνπνηνχληαη γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε. 

Πεξηερφκελν θαη ηφρνη καζεζηαθνί: κεηά ηελ ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπλάληεζεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο-εξσηήκαηα ζε επίπεδν γλψζεσλ, 

ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ φπσο παξνπζηάδνληαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα.Γηαηίζεηαη κία ζεηξά 

20απηναμηνινγηθψλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ-αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ. 

Δθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία: Βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηηο νκάδεο ζπλαληήζεσλ (T-groups) 

ζχκθσλα κε ηε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε (JackMezirow)ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Απνηειέζκαηα: Άξα, φπσο ζθεπηφκαζηε έηζη αηζζαλφκαζηε, θαη, φπσο αηζζαλφκαζηε έηζη 

δξνχκε.Γηα ηελ αιιαγή ινηπφλ κία  πκπεξηθνξάο πξέπεη λα αιιάμνπκε ην ζπλδεδεκέλν κε 

απηή πλαίζζεκα, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλδεδεκέλε κε απηφ Δηθφλα, 

Ήρν, Κηλαίζζεζε (κέζα ζηελ θέςε).   

 Σν πξφγξακκα αμηνινγήζεθε αλψλπκα κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλνπ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα εξσηεκαηνινγίνπ απφ 728 επηκνξθνχκελνπο ζε  20  ειιεληθέο πφιεηο. 

πκπεξάζκαηα1:Σα δηα δψζεο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, παξερφκελα κε επηζηεκνληθή 

εγθπξφηεηα, είλαη πνιχηηκα εθφδηα ησλ ζπλαλζξψπσλ καο, ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο ε 

ηξέρνπζα. 

 

Λέμεηο -θιεηδηά: Δαπηφο, πκβνπιεπηηθή, Τγεία, Αζζέλεηα, Νφζνο, Δπεμία. 

 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

Αζαλάζηνο Μπφηαο, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ., Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ., Msc Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Ησάλλα Φιψξνπ, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ., Msc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

Ζ Διιάδα, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί έλα πξνζθπγηθφ θχκα πξσηφγλσξεο καδηθφηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο. Ζ λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ησλ κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη, απαηηεί ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ,  ην νπνίν είλαη ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εληζρπζνχλ ςπρνινγηθά θαη γλσζηηθά ηα 

πξνζθπγφπνπια πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

                                                           
1
Λνγφηππν: «Γηα λα κπνξείο λα δίλεηο πξέπεη ν ίδηνο λα έρεηο. Γηα λα γλσξίζεηο ηνλ άιιν πξέπεη πξψηα λα 

γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ .Γηα λα κπνξείο λα δίλεηο ηελ αγάπε πξέπεη ν ίδηνο λα γλσξίδεηο θαη λ αγαπάο ηνλ εαπηφ 

ζνπ. Γηαηί κφλν φζα γλσξίδεηο κπνξείο λα αγαπήζεηο. Ζ Απηνγλσζία είλαη πνξεία δσήο.» 
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αληηκεησπίδνπλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ 

ζεβαζκφ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ ιαψλ, πξνζεγγίδνληαο ζεηηθά θαη ηζφηηκα ηελ φπνηα 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα θνκβηθφο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο δηαπνιηηηζκηθήο 

επηθνηλσλίαο, ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζηα πξνζθπγφπνπια, 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθφο ζεβαζκφο, ζρνιείν, πξνζθπγφπνπια, 

ςπρνινγηθή ελίζρπζε 

 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Αηθαηεξίλε Παξαζθεπνπνχινπ, Γηδάθησξ Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ  

Παξαδνζηαθά ν ππάιιεινο κίαο επηρείξεζεο εξγαδφηαλ ζην γξαθείν ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ ε ίδηα ηνπ παξείρε. Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ covid-19 φκσο, θαη έπεηηα απφ ηελ γεληθεπκέλε 

παχζε κεηαθηλήζεσλ, νη επαγγεικαηίεο ππνρξεψζεθαλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο εμ 

απνζηάζεσο.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ λέν ηξφπν εξγαζίαο κε ηνλ νπνίν ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ, ήξζαλ αληηκέησπα θαη κε ηνλ νπνίνθαινχληαη λαζπληνλίζνπλ ηελ νκάδα ηνπο θαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ απνκαθξπζκέλα. Ο 

ζηφρνο ηεο είλαη λα αλαδείμεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη έλαο εγέηεο 

γηα λα ηνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ απφ 

απφζηαζε. 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ εξγαδνκέλνπο πνπ δηαηεξνχλ ζέζεηο 

πξντζηακέλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε 

εκπηζηνζχλε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο ηνπ εμ απνζηάζεσο εγέηε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δμ απνζηάζεσο Ζγεζία, Γεμηφηεηεο Ζγέηε, Γηαρείξηζε 

Δξγαδνκέλσλ 

 

ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ = ΑΛΛΖΛΟΠΔΡΗΥΧΡΖΖ = ΑΓΑΠΖ 

 

Οιπκπία – Μαξία Πνληίθε, Ννκηθφο  

Ζ ελζπλαίζζεζε καο δηδάζθεη  λα αθήλνπκε ηνλ εαπηφ καο αλνηρηφ ζηελ θαηαλφεζε  ηνπ 

άιινπ, ζην κνίξαζκα ηνπ πφλνπ, ηεο αγάπεο, ησλ δπλαηνηήησλ. Αθνχκε πξνζεθηηθά 

αθνζησκέλα ηνλ άιινλ θαη πξνζπαζνχκε λα ζπλδεζνχκε  καδί ηνπ κνηξαδφκελνη θαη έλα δηθφ 

καο βίσκα μεδηπιψλνληαο ηνλ εαπηφ καο. Έηζη θαη εκείο μεδηπισλφκαζηε θαη αλαπηχζζνπκε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή καο λνεκνζχλε θαη γηλφκαζηε πξαγκαηηθνί αθξναηέο αιιά θαη αιεζηλά 

ζπκπάζρνληεο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο .πλεπψο νη ζρέζεηο καο εκβαζχλνληαη, έρνπλ 

ππφζηαζε θαη νπζία θαη είλαη εμειίζζηκεο θαη φρη ζηάζηκεο. Αθήλσ ρψξν ζηνλ άιινλ λα 

εθθξαζηεί, ηνλ αθνχσ κε απνδνρή θαη πξνζπαζψ λα ηνλ θαηαιάβσ, λα ηνλ βνεζήζσ φληαο 

παξφλ κε θαηαλφεζε, ζεβαζκφ θη απνδνρή. 
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Λέμεηο Κιεηδηά: Δλζπλαίζζεζε, αγάπε, αιιεινπεξηρψξεζε 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ ΠΟΟ ΚΑΛΑ ΑΚΟΤΜΔ"; ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ  ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

νθία Βαζηιεηάδε, Life & Business Coach, ACC, HeartMath│mBIT Certified Coach 

NLP│EFT Certified Practitioner 

Αηθαηεξίλε Αλησλνπνχινπ, Οξγαλσζηαθή Φπρνιφγνο, Κνηλσληνιφγνο, Executive & Career 

Coach 

 

Ζ πιένλ ζεκαληηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα είλαη ε 

επηθνηλσλία. ε θάζε πεξηβάιινλ (επηρείξεζε, νκάδα, νηθνγέλεηα, θ.ιπ.) ε δηάδξαζε θαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηεξίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε 

είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο. Ζ εξγαζία έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη κέζα απφ 

βηβιηνγξαθηθή θαη ζηαηηζηηθή έξεπλα, πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, πνηα είλαη 

ε ζεκαζία θαη κε πνηνπο ηξφπνπο επεξεάδεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο. Ζ παξνπζίαζε έρεη 

ζηφρν, αλάκεζα ζε άιια, λα απνζαθελίζεη ηα εκπφδηα θαη λα δψζεη  εξγαιεία θαηαλνεηά θαη 

εθαξκφζηκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: επηθνηλσλία, ζρέζεηο, ελεξγεηηθή αθξφαζε 

 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ  ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 

 

Διεπζεξία Μπηιαλάθε, Δθπαηδεπηηθφο- ςπρνιφγνο, M.Sc. Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο, πκβνχινπ 

ηαδηνδξνκίαο  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ θαηαγξαθή εκπεηξίαο απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην Πξφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ: «Ζ ηέρλε σο βίσκα». Απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα case study   γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε άηνκα ή νκάδεο  ζηελ επνρή ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλαηνχ κε ηε βνήζεηα ηεο ηέρλεο.. Αμηνπνηήζεθε ε έλλνηα θαη νη ζεσξίεο ηεο κάζεζεο σο 

φρεκα θαζψο θαη κνξθέο ηέρλεο φπσο  δσγξαθηθή θαη κνπζηθή, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

λα λνεκαηνδνηήζνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο απνκφλσζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εηδηθά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ζπλεηέιεζε ζην «κνίξαζκα» ζπλαηζζεκάησλ. 

 Ζ δηδαζθαιία ζηελ ειεθηξνληθή θνηλφηεηα ήηαλ αλαηξνθνδνηηθή γηα ηε δηδάζθνπζα θαη 

απνηέιεζε έλα λέν πεδίν γλψζεο. 

 

Λέμεηο -θιεηδηά: Γεμηφηεηεο, αλζεθηηθφηεηα, soft skills. 

 

ΟΗ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ, ΣΑ 

ΜΔΣΡΑ ΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

 

Μάλζνο Μπξηνχλεο, Φπρνιφγνο/Φπρνζεξαπεπηήο  
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ηνλ πνιχπαζν αιιά θαη ηδηαηηέξσο πςειήο επαηζζεζίαο ρψξν ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη 

εηδηθφηεξα ζε απηφλ ηεο ςπρηθήο πγείαο, γηα ηνλ νπνίνλ ε ρψξα καο έρεη πνιιάθηο θαηεγνξεζεί, 

νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δεζκεχνληαη απφ ηηο πκβάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θξάηε ηηο έρνπλ επηθπξψζεη θαη είλαη ππνρξεσκέλα λα ζέβνληαη 

ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ηελ δεθηηθφηεηα θάζε εγγελνχο 

αμηνπξέπεηαο, ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο, ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ. 

Σν ζεκαληηθφ γηα ηνπο ιήπηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη φηη ε χκβαζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

"ηη κπνξεί θαη ηη είλαη ζε ζέζε ην άηνκν λα  θάλεη θαη φρη ζην ηη δελ είλαη ή ηη δελ κπνξεί λα 

θάλεη". 

Κπξίσο δε πξνυπνζέηεη κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπακε ηα ΑκεΑ θαη ηνπο ιήπηεο ςπρηθήο 

πγείαο δειαδή ζαλ απνδέθηεο θηιαλζξσπίαο ή άηνκα πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο θξνληίδαο αιιά σο 

πιήξε ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη έηζη θαηά ζπλέπεηα επάισηα ζε ελδερφκελεο παξαβηάζεηο 

ηνπο. 

Γη απηφ θαη ε αλαπεξία δελ απνηειεί ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ. 

Δμαξηάηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ 

αηνκηθνχο,φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Π.Ο.Τ. 

Δλζηεξληδφκελνη πάληα ην θνηλσληθφ κνληέιν αλαπεξίαο θη φρη ην βηνταηξηθφ. 

χκθσλα κε απηήλ ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο, απηή  ηζνχηαη κε ηελ βιάβε πνπ 

πξνθαιεί ην ίδην ην λφζεκα αιιά θαη ηα ειιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θνηλσληθά εκπφδηα 

θαη ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ .  

Κξίζηκεο ζεσξνχληαη νη αξρέο ζην αλζξψπηλν δηθαίσκα πξνζέγγηζεο, ζηελ αξρή ηεο 

ζπκκεηνρήο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο, ηελ αξρή 

ηεο ελδπλάκσζεο, ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Όπσο θαη ην δηθαίσκα ζηελ αηνκηθή απηνλνκία, 

ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο έληαμεο ζηελ θνηλσλία, ν ζεβαζκφο ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα, ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ. 

Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα κεηαθέξεηαη θαη αληί λα είλαη πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ κε 

ςπρηθφ λφζεκα ή άιιε αλαπεξία ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζχζηεκα ,ζηηο λνκνζεζίεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα νπνία δελ είλαη 

δνκεκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα έηζη ψζηε ηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο λα αζθνχλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζπλζήθεο ηζφηεηαο θαη ηζνηηκίαο κε ηνπο άιινπο πνιίηεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: άηνκν ππνζηήξημεο, ππνζηήξημε απφ νκνηίκνπο, ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, ζπλεγνξία, ζπγθαηάζεζε ζηε ζεξαπεία, άζθεζε 

δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο, πεξηνξηζκνί ζηελ αθνχζηα λνζειεία, ζχλζεζε κέζσ 

αληηπξνζψπεπζεο, ππνζηεξηδφκελε ιήςε απνθάζεσλ, γξαθεία πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ, 

απνθπγή βαζαληζηηθήο θαη απάλζξσπεο, ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο ζπιινγηθφηεηεο, 

απηνζπλεγνξία, απηνεθπξνζψπεζε,  self-representation  

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟΝ ΠΑΣΔΡΑ 

Παλαγηψηα Θενινγίδνπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 

Σν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο ζε επαίζζεηα δεηήκαηα, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2018-2019 θαη ζηφρν είρε λα δηεξεπλήζεη ηηο εκπεηξίεο 

έμη παηέξσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε κέηξηα θαη βαξηά λνεηηθή αλαπεξία. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο παηέξεο θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνγέλεηα 

θπξίσο κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη ηε ζχλδεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ελψ ε 

ελαζρφιεζε κε ην παηδί θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. Ζ εξγαζία ηνπο απνηειεί κέζν 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο. Βηψλνπλ 
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κηα κνξθή θνηλσληθήο απνκφλσζεο ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ δπζθνιηψλ 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο απνηεινχλ  

πξνηεξαηφηεηα. Οη εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο είλαη θπξίσο 

αξλεηηθέο ελψ θχξηα πεγή ππνζηήξημήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα απνηειεί ε ζχδπγνο. Παξφια 

ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελαρψξηαο, άγρνπο θαη αγσλίαο πνπ βηψλνπλ, απνηηκνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ηελ χπαξμε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία σο ζεηηθή.  

Λέμεηο θιεηδηά: επηδξάζεηο, παηέξεο, λνεηηθή αλαπεξία παηδηνχ, νηθνγέλεηα. 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΝΣΑΗ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΓΔΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΒΡΔΦΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΟΤ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

Αηθαηεξίλε Μαξθνπνχινπ, MSc  

 

Βηνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ ηηο πξψηεο αιιαγέο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ βξεθψλ. Κνηλσληθνί θαη λνεηηθνί ηα βνεζνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Γηα  λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απηέο νη 

αλαπηπμηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο δηεξγαζίεο, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζνχλ νη ακθίδξνκεο 

επηδξάζεηο ηνπ βξέθνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξάςεη απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο 

ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ βξέθνπο θαηά ην ηέινο ηνπ 1
νπ

 έηνπο θαη ηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπ. Αθφκα, λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην βξέθνο 

ζπλδέεηαη θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο ζηνξγήο κε ηα άηνκα πνπ ην πεξηβάιινπλ. Δπηπξνζζέησο, λα 

πεξηγξάςεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε εθνχζηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ 

ηεο επίδξαζεο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη λα επηθεληξψζεη  ζηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ πξψηνπ ηζρπξνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ ηνπ βξέθνπο κε ην πξφζσπν θξνληίδαο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο, πξφζσπν θξνληίδαο, δεκηνπξγία δεζκνχ 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΚΡΗΗΜΧΝ ΗΣΟΡΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ Δ ΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Μαξία Σζνπξέθα, Φηιφινγνο 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, δηαδξακαηίζηεθαλ θξίζηκα γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ αξρή κηαο 

Παγθφζκηαο Κξίζεο. Οη ρψξεο, ππφ ην θινηφ ηεο παλδεκίαο,ζεκείσζαλζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

κεηαβνιέο θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο. Τπφ ην πξίζκα θιαζηθψλ θνηλσληνινγηθψλ 

ζεσξηψλ ηνπ Merton(1938, Ακεξηθάλνο Κνηλσληνιφγνο) θαη ηνπ Durkheim(1966, Γάιινο 

Κνηλσληνιφγνο) επηζεκαίλεηαη πσο ε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο επεξεάδεη ην επίπεδν ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο, ην 

βαζκφ θηλεηνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο παλδεκίαο θαη αλάδπζεο 

άιισλ ζνβαξψλ θηλδχλσλ. Θα αλαιπζεί, ινηπφλ, εθηελψο ε ζρέζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθφηεηαο, φπσο εδξαηψλεηαη θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, κε αθεηεξία ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο νηθνινγηθήο θνηλσληνινγίαο,  ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο έρνπλ 

αληίθηππν ζην ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλζξψπσλ ελ θαηξψ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ [Ross, 

Mirowsky, Pribesh(2001, Ακεξηθάλνη Κνηλσληνιφγνη)]. 
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 Οη ελ ιφγσ αλαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην εθαιηήξην  θνηλσληθήο αιιαγήο, ε 

νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο ζέζεο, κε βαζηθφ γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο δηθαηνζχλεο, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηψδε ξφιν ζηε πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληνινγηθή ζεσξία ηνπ Merton θαη ηνπ Durkheim, θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αληζφηεηα, ςπρηθή πγεία, θνηλσληθή αιιαγή 

 

UPDATE ΣΗ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ: ΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΝΧΡΗΜΗΧΝ 

ΚΑΗ ΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Αλδξνκάρε Μπνχλα, Μεηαδηδαθηνξηθή Δξεπλήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

Οη εθαξκνγέο γλσξηκηψλ είλαη κηα θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιείο. 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο γίλεηαη θνηλή ρξήζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

θάπνηεο θνξέο δελ είλαη αιεζήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξίσλ ηνπνζεζίαο πνπ ζέηνπλ 

αλάκεζα ηνπο νη ρξήζηεο. Ζ εξγαζία απηή κειεηάεη ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθαξκνγψλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο επηπηψζεηο, φπσο θαη ηνπο θηλδχλνπο αζθαιείαο πνπ 

ζέηνληαη κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα κε νnline 

εξσηεκαηνιφγην γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο γλσξηκίαο. Απφ 

ηα 177 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηα 49 άηνκα δήισζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

εθαξκνγέο γλσξηκίαο, κε ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο νη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη είλαη πην εχθνιεο θαη 

πην απνηειεζκαηηθέο νη γλσξηκίεο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ, ζεσξνχλ πσο κπνξείο λα εξσηεπηείο 

θαη λα πινπνηήζεηο κία πξαγκαηηθή ζρέζε δσήο. Σέινο αλαγλσξίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο 

ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε αζθάιεηα.  

Λέμεηο Κιεηδηά: Δθαξκνγέο γλσξηκίαο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, θνηλσληθέο επηπηψζεηο.  

 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ  TEAMCOACHING ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΣΟΜΗΚΧΝ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 

Διίλα Μαμνχξα, Life, Executive Coach/Mentor 

 

ηε κειέηε πεξίπησζεο ζπκκεηείραλ 5 εξγαδφκελνη απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ 

RainThread. Βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ λα θαιιηεξγεζεί ε έλλνηα ηεο απηνινγνδνζίαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο. Δπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ νη εμήο: α) θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο   β) βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ έγηλαλ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεδξίεο coaching θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο απφ ην πεδίν ηνπ coachingθαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ lifecoaching θαη 

ηνπ teambuilding  (βησκαηηθέο αζθήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ, ζπδήηεζε, brainstorming, swot, 

smartζηφρνη θαη πξνζσπηθά θχιια εξγαζίαο). Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο: κε ηελ 

εθαξκνγή teamcoaching ε νκάδα θαηάθεξε λα: α) βηψλεη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία,   β) 

δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν ηεο  απνηειεζκαηηθφηεξα γ) λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλέο εηαηξηθέο αμίεο πνπ 

ηε δέλνπλ. Οη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: Ζ αιιαγή ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή αιιαγψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα. Χζηφζν, εθαξκφδνληαο θαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο, απηέο νη δπζθνιίεο 

αληηκεησπίζηεθαλ άιιεο κε κεγαιχηεξε θαη άιιεο κε κηθξφηεξε επηηπρία.  

Λέμεηο θιεηδηά: teamcoaching,  νκαδηθφηεηα/teamwork, επηθνηλσλία/communication, 

δηαδηθαζίεο/procedures, δηαρείξηζε ρξφλνπ/timemanagement 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΝΟ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΓΔΠΤ 

 

M.Ed. Zaira Luque Bueso, Universitat Oberta de Catalunya  

Sofia Roilidou, PhD in Neuroscience from Complutense University, Madrid  

Dr. Raúl Tárraga Mínguez, Universitat Oberta de Catalunya 

 

Ζ ηερληθή ηεο Δλζπλεηδεηφηεηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηδίσο ζε παηδηά κε 

δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) πξνο βειηίσζε ηεο 

πξνζνρήο θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ παξνχζα εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο, νθηάρξνλνπ παηδηνχ δηαγλσζκέλνπ σο απξφζεθηνο 

ππνηχπνο ΓΔΠΤ κε δηαηαξαρή αλάγλσζεο. Δθαξκφζηεθε ε ηερληθή Δλζπλεηδεηφηεηαο ζε έλα 

πξφγξακκα ηξησλ εβδνκάδσλ ζην ζπίηη ηνπ παηδηνχ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ ηνπ πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηηο νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο γηλφηαλ 

θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξάο θαη παξαηήξεζή ηεο. Έγηλε αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο θαη πξνζνρήο 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ βειηίσζε ηεο πξνζνρήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, άξα απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δλζπλεηδεηφηεηαο ζηε ΓΔΠΤ, ζπκπέξαζκα πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε 

ελειίθνπο, αιιά πνπ ζπκθσλεί κε άιιεο πνπ αλαθέξνπλ φηη απηή ε ηερληθή έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν φρη κφλν ζηελ πξνζνρή αιιά θαη ζηνλ απηνέιεγρν ησλ παηδηψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ΓΔΠΤ, ελζπλεηδεηφηεηα, πξνζνρή, ζπκπεξηθνξά 

 

5ε Θεκαηηθά Δλφηεηα: ΣΫρλε θαη Μνπζεηαθά Αγσγά 

ΜΔ ΣΖ ΝΟΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Χ ΜΗΑ ΓΛΧΑ, 

ΜΗΑ ΜΟΡΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔΤΖ ΠΟΤ ΜΔΣΟΤΗΧΝΔΗ ΣΗ ΚΟΣΔΗΝΔ 

ΠΑΡΟΡΜΖΔΗ Δ ΘΔΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. 

Έιελα Σνληθίδε, Δηθαζηηθφο, Art therapist 

Μαξία Παπαραξαιάµπνπο, Δηθαζηηθφο,  Life Coach 
 

ηελ επνρή µαο πνζνζηηαία νη θάηνηθνη ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ δηαζέηνπλ ζηέγε- εζηία, 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, θαζψο νη «άιινη» θαη ε ξηδηθή έθζεζε 

ζε µηα εμσηεξηθφηεηα, παξνπζηάδεηαη σο ε µφλε πξαγµαηηθή δπλαηφηεηα. Τπφ ην πξίζµα ηεο 

θαηαβαξάζξσζεο ζηελ έλδεηα ησλ πνιέµσλ, ηεο θηψρεηαο, ηεο πξνζθπγηάο θαη ηνπ θινληζµνχ 

ηεο εζηηφηεηαο ε ζθέςε µπνξεί λα µεηεσξηζηεί ζηελ αηληγµαηηθή δηαηχπσζε ηνπ Υαίιληεξιηλ: 

«Όπνπ απμάλεη ν θίλδπλνο, απμάλεη θη απηφ πνπ ζψδεη». Κάπνπ εδψ μεθηλά ην δηθφ µαο έξγν 

εηδηθά απηφ ην θαηξφ πνπ απεηιείηαη ε δπηηθή θνηλφηεηα απφ ηνλ covid 19. Ο θαιιηηέρλεο πνηεί 

ην αλείπσην, ην αλείπσην πνπ βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα παληνχ. Έηζη πεξλάεη απ‘ ηελ άιιε πιεπξά 

ηνπ εαπηνχ ηνπ ζπλαληά ηνλ Άιινλ θαη αθήλεη ην πιεφλαζµα πνπ ηνλ θαηνηθεί, αλαδεηψληαο 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεξαπεία θαη ηελ αλαγλψξηζε ζην γίγλεζζαη δσήο. ηα Γεξµαληθά, ε 

εηνηκνινγία ησλ ιέμεσλ Bauen [θηίδσ] θαη Wohnen [θαηνηθψ (δσ)] πξνέξρεηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ίδηαο ιέμεο Bin- ―Δίµαη‖ πνπ ζπλίζηαληαη µε ηελ χπαξμε- Dasein 
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[εδψ λα] (Μ.Υάηληεγθεξ). πλδένληαο ινηπφλ ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θηίδεηλ, ηνπ 

θαηνηθείλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηα δπν πξψηα απνθηνχλ µηα δηάζηαζε λνεηή, λνεξή θαη 

ςπρνινγηθή, ελψ ε εθπαίδεπζε απφ ηελ άιιε, αλ ζπµεζνχµε ηνλ πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν, είλαη ε 

αλάδεημε απηήο ηεο ηεξφηεηαο σο πξνο ηελ ζρέζε µαο µε ηνλ θφζµν θαη ηνπο Άιινπο. Δίλαη ε 

αλζξσπνινγηθή δηάζηαζε ηνπ βησµέλνπ ρσξνρξφλνπ. πλαληά επίζεο ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο (Κ.Καζηνξηάδεο), φρη σο αληαλαθιαζηηθή, ηερληθφ-νξζνινγηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο αιιά σο πξάμεο, µέζα ζε έλα θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην ―ζπλχπαξμεο‖. Όµσο, ε 

αλεζηηφηεηα ηνπ µεηαλεσηεξηθνχ ππνθεηµέλνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ βηνηηθή έιιεηςε 

ζηέγεο. Αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο θαζεαπηήο, σο ζπζηαηηθήο ζπλζήθεο 

ηνπ µεηαλεσηεξηθνχ ππνθεηµέλνπ, εγθαηεζηεµέλεο ζην θέληξν ηνπ ςπρηζµνχ ηνπ, φπσο ζα ηελ 

φξηδε µηα ιαθαληθή πξνζέγγηζε. Γπν θαιιηηέρληδεο εηθαζηηθνί νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο δξφµνπο εηθαζηηθήο πξαθηηθήο αιιά έρνπλ θνηλφ ππφβαζξν ηε ζρέζε ηνπο µε ηε 

ςπρνινγία, ελψλνπλ ηηο δπλάµεηο ηνπο. Ζ µηα εηθαζηηθφο/ art therapist θαη ε άιιε εηθαζηηθφο/ 

θηινζνθηθή ζχµβνπινο θαη life coach, ζπλεξγάδνληαη, αμηνπνηνχλ θαη ελζσµαηψλνπλ ζε θνηλφ 

ηφπν ηηο γλψζεηο ηνπο. Δγείξνπλ µε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία-παξνπζίαζε ην πην πάλσ θαίξην ζέµα, 

ππξνδνηνχλ ηνλ αλαζηνραζµφ θαη µέζσ δεµηνπξγηθήο θξηηηθήο ζθέςεο είηε έµµεζα, είηε 

πξφδεια, εηζεγνχληαη ηξφπνπο, ιεηηνπξγηθέο θαη πξαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο ηεο ίδηαο ηεο 

δσήο µαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Φπρνινγία, Φηινζνθία, Βίσµα, Art Therapy  

 

 

 

ΣΟ ΥΟΡΟΥΡΧΜΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Μαξία Καξαπαλαγηψηε, Υνξνγξάθνο – Υνξνζεξαπεχηξηα – DDTutor 

 

H θχζε είλαη ΡΤΘΜΟ. Τπαθνχνληαο ζηνλ αηνκηθφ καο ξπζκφ ηεο αλαπλνήο, ηνπ παικνχ ηεο 

θαξδηάο, ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο θαη παξαηεξψληαο ηνπο κεραληζκνχο κέξαο - λχρηαο, παιίξξνηαο 

- άκπσηεο, αλζνθνξίαο - καξαζκνχ, ζαλάηνπ - δσήο, δξάζεο - αληίδξαζεο, θίλεζεο πηεξσηψλ 

θαη κε, κηθξψλ θαη κεγάισλ πιαζκάησλ πνπ θνζκνχλ ηνλ θφζκν απηφλ, ηνλ ελ ρνξψ θφζκν 

απηψλ. Μεηέθεξα ζηγά ζηγά απηέο ηηο Δκπεηξίεο θαη ηε γλψζε γηα ρξφληα (20) κέζα ζε ρψξνπο 

κε δηάξθεηα, κε θίλεζε, κε ζησπέο, κε ήρνπο, ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

είλαη αγλφ πιηθφ γηα θπζηνινγηθή εμέιημε δσληαλέκαηνο ηεο χπαξμεο κέζα ζηνλ ρξφλν πνπ ν 

θαζέλαο δηαλχεη. Πφηε κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, πφηε κέζα απφ πεηζαξρεκέλν ρνξφ, πφηε κε 

κειεηεκέλν απηνζρεδηαζκφ, πφηε κέζα απφ εηθφλεο πνιιαπιέο, ρξεζηκνπνηψληαο ραξηί, φξγαλα 

κνπζηθήο, παληά, φ,ηη πιηθφ πθήο θαη ρξψκαηνο κνπ πξνζέδηδε βνήζεηα ζην ζθνπφ κνπ• ν 

νπνίνο είλαη λα κελ μερλάκε απηφ κε ην νπνίν γελλεζήθακε: ηελ Κίλεζε θαη ην Ρπζκφ. 

Βηψλνληάο ηνλ κε ην λα ηνπο θαηεπζχλσ (ή λα κε θαηεπζχλνπλ) ζαλ έκςπρν πιηθφ, λα 

βξίζθνπκε ηξφπνπο λα θαιιηεξγνχκε ηηο κλήκεο καο πάλσ ζ‘ απηφ. Δπίζεο λα βηψλνπκε ηελ 

γλψζε κέζα απφ ηνπο δξφκνπο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ φιεο απηέο νη ηέρλεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Υνξφρξσκα, Ρπζκφο, Σέρλε, Βησκαηηθή Γηδαζθαιία, Υνξφο, Εσγξαθηθή 

 

ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖ ΣΔΥΝΖ – ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΒΟΖΘΖΘΟΤΜΔ 

Δ ΚΑΗΡΟΤ ΓΤΚΟΛΟΤ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΟΤ 
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Γξ Μαξία Αζαλαζέθνπ, Ηζηνξηθφο Σέρλεο, ΔΠ ΔΑΠ θαη Frederick University (νκηιήηξηα) 

Δπκνξθία Λεβέληε M.Ed, Δηδηθή Παηδαγσγφο  
 

Ζ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο γηα ηελ 

θνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπρηθή πγεία. ε πεξηφδνπο αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ 

(παλδεκίεο, πφιεκνο) απνθνβφκαζηε απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε ζπλέπεηα κηα 

κνξθή αθξσηεξηαζκνχ ησλ αηζζήζεσλ θαη κεγάιν ςπρηθφ αληίθηππν ηδηαίηεξα ζηα παηδηά. 

Όζνη πξνζηξέρνπλ ζηελ ηέρλε βνεζνχληαη λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθή ςπρνινγία θαη άκπλεο ζε 

πλεπκαηηθφ θαη θπζηθφ επίπεδν. Αληίζεηα, φζνη βπζίδνληαη ζηνλ ηξφκν θαη ηε δεκηνπξγηθή 

απξαμία αληηκεησπίδνπλ ηηο δχζθνιεο απηέο πεξηζηάζεηο κε κεγαιχηεξεο, θπξίσο, ςπρηθέο 

απψιεηεο. Σν άγγηγκα, ε αγθαιηά, ν πεξίπαηνο ζηε θχζε κπνξνχλ λα βησζνχλ ζπκβνιηθά κέζσ 

ηεο ηέρλεο θαη λα κεησζεί ην ηξαχκα ηεο ζηεξεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο επηβεβιεκέλεο 

αδπλακίαο εθπιήξσζεο ηνπ απηνλφεηνπ. Ζ εηθφλα, ε ηέρλε είλαη ζεκειησδψο ζεξαπεπηηθφ 

εξγαιείν, κέζν παξεγνξηάο, ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο, είλαη κηα «πξψηε» βνήζεηα, ίζσο ε πην 

νπζηαζηηθή βνήζεηα γηαηί ηαμηδεχεη ζην αίκα καο θαη θαηνηθεί ηελ θπηηαξηθή καο κλήκε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Σέρλε, ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε, Δηθαζηηθή ζεξαπεία, Δθπαίδεπζε, παλδεκία 

 

«Ζ ΣΔΥΝΖ Χ ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

„ΔΝΓΔΛΔΥΔΗΑ‟ [„ENTELECHY‟]». 

Dr. Κπξηαθή Γεκίξε – Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 91.1, αθαδεκατθή ππφηξνθνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Ζ εηζήγεζή κνπ ζηνρεχεη λα κειεηήζεη έλαλ απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ ζπλεδξίνπ, απηφλ 

πνπ ηηηινθνξείηαη «Ζ ηέρλε σο ζεξαπεία γηα φινπο».  

Σν ελδηαθέξνλ κνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ «Δλδειέρεηα» («Entelechy»), κία ζπκκεηνρηθή 

θαιιηηερληθή εηαηξία κε έδξα ην Λνλδίλν, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν εχξνο 

αλζξψπσλ, είηε απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη απνθιεηζκέλεο θνηλφηεηεο, είηε κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ή/θαη βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

ηελ εηζήγεζή κνπ πξψηα εμεηάδσ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα αηζζεηηθά κέζα κε 

ηα νπνία ε «Δλδειέρεηα» απνηηλάζζεη ηα παιηά ζηεξεφηππα θαη εγθαηληάδεη κία λέα πνιηηηθή 

αηδέληα γηα αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο. 

ηε ζπλέρεηα, επηθεληξψλνκαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο «Δλδειέρεηαο», ην «Ambient 

Jam», εμεγψληαο γηαηί θαη πψο ακθηζβεηεί ηα ζηεξεφηππα ηεο αλαπεξίαο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. 

Ζ εηζήγεζή κνπ θιείλεη κε ηε δηαπίζησζε φηη ην θαιιηηερληθφ/θνηλσληθφ έξγν ηεο 

«Δλδειέρεηαο» παξέρεη πνιχηηκα εξγαιεία θαη ιεηηνπξγεί ζαλ πξφηππν, δεκηνπξγψληαο λέα 

ζπκθξαδφκελα κεηαμχ ηέρλεο θαη αλαπεξίαο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Αλαπεξία – ηέρλε – βίσκα – ζεξαπεία – ζηεξεφηππα – αλαπαξάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο. 

 

 

ΟΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 
 

Μαξία Παπαδνπνχινπ, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. 

 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Απνηειεί έλα ηκήκα κηαο εθηεηακέλεο έξεπλαο πνπ κειεηά ηα άηνκα κε 
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αλαπεξίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν ζέκα απηφ γηα ηνλ Διιεληθφ θηλεκαηνγξάθν απνηειεί έλα 

αραξηνγξάθεην πεδίν ελ αληηζέζεη κε ηηο αληίζηνηρεο θηλεκαηνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ Ακεξηθαληθφ Κηλεκαηνγξάθν νη νπνίεο έρνπλ απνηειέζεη 

έλα ηεξάζηην πεδίν εξεπλψλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνδεηθλχεη φηη πνιχ ζχληνκα 

εληάρζεθε ζηνλ Ακεξηθαληθφ θηλεκαηνγξάθν ν ραξαθηήξαο ηνπ αηφκνπ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνθχπηεη πσο κεγάιν κέξνο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ δεκηνπξγνχλ 

αξλεηηθά πξφηππα πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ αηφκσλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηα Διιεληθά δεδνκέλα θαη ην αληίθηππν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ ζην 

θνηλφ βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Κηλεκαηνγξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο, Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, Διιεληθφο 

Κηλεκαηνγξάθνο, Hollywood. 

 

Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

νθία Παθιαηδφγινπ, Τπ. Γξ. Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θενιφγνο, 

Κνηλσληνιφγνο 

Ησάλλεο αθαξάθαο, Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηαπξνχια Βεγηάδε, MSc, Φηιφινγνο 
 

Σν Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, σο έλα κάζεκα θνξκνχ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

απνβιέπεη ζηελ αγσγή ηνπ καζεηή, θαη ζπκβάιεη: α) ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, β) ζηελ 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεσο θαη θαληαζίαο, αιιά θαη γ) ζηελ αθχπληζε ηνπ θαιιηηερληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ, αθνχ κέζα απφ ην κάζεκα, πξνβάιινληαη εθηφο απφ ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη παξαβνιέο, θαη νη κνξθέο ηέρλεο πνπ ππήξραλ ηνπ επνρή πξν θαη κεηά Υξηζηψλ. 

Ζ δηαξθψο αλαπηπζζφκελε ιεηηνπξγία ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη ζπλείδεζεο, ζηε γλσξηκία 

κε ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ηηο κνξθέο ηέρλεο πνπ απηή εκπεξηείρε, ζπκβάιινπλ ζηνλ πςειφ 

βαζκφ ελεξγνπνίεζεο ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, βνπιεηηθψλ, θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ 

χπαξμεο. Πνιχ ζπρλά, ε ηζηνξία ηεο ηέρλεο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο θαη είλαη απξφβιεπηε. 

Απίζαλεο κεηαπηψζεηο θαη αθξαίεο θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο κπνξνχλ λα είλαη, είηε δηαδνρηθέο, 

είηε ζχγρξνλεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο, θαη απηφ, πέξα απφ ηελ 

πξνζδνθψκελε ινγηθή αιιεινπρία κηαο «θπζηνινγηθήο» εμέιημεο ηεο ηέρλεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν 

ε έξεπλα γηα ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο ηεο ηέρλεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ κέιινληφο ηεο. Ζ δσή ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ, ε ζξεζθεπηηθή ηνπο πίζηε θαη ηα έξγα 

ηέρλεο ηνπο, πεξηθιείνπλ κε απιφηεηα ηηο απαξρέο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ θαη ζήκεξα 

αθφκε, αλ θαη είλαη εμειηγκέλεο, πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο βησκέλεο αιήζεηαο. Μηαο 

αιήζεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαρξνληθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ, λα βηψζεη ηνλ θφζκν θαη λα 

εθθξάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηφλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ ηέρλε, 

είλαη λα αληηιεθζεί ην έξγν ηέρλεο κέζα απφ ηελ πνιπδηάζηαηε ζεκαζία ηεο κνλαδηθήο 

ηζηνξηθήο ηνπ καξηπξίαο. Δηδηθφηεξα ην έξγν ηεο ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο, πνπ είλαη πιηθή 

έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα εξκελεία θαη καξηπξία ηνπ. Υσξίο 

ηελ ηέρλε ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ζα παξέκελε αφξηζην θαη αλεξκήλεπην θαη ε ζξεζθεία, 

κε ηελ έλλνηα ηνπ θαη ΄ εμνρήλ κέζνπ γλψζεο ηνπ ζείνπ, ζα ήηαλ αλέθηθηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γηα πξψηε θνξά ην έξγν ηέρλεο έδσζε κνξθή ζην αφξηζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, ην 

θαζφξηζε κε ηελ κνξθή απηή θαη κέζσ ηεο καθξφρξνλεο επαλάιεςεο ην επέβαιιε σο 

ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν. Μέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, επηηπγράλεηαη ε 

ζπλερήο κεηαβίβαζε (αλαθχθισζε) ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη αλαηξνθνδνηείηαη ην 

πλεπκαηηθφ θαη κνξθηθφ ηνπ πεξηερφκελν. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

θαηλφκελα ηεο ηέρλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, κε 
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ζθνπφ λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζπκβνιή ηνπ Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ πξνβνιή αιιά 

θαη ηε κεηάδνζε ηφζν ηεο πξψηκεο φζν θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο ηέρλεο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, Σέρλε, Θξεζθεπηηθή Σέρλε, χκβνια, Βίσκα, 

ρνιηθά εγρεηξίδηα 

 

 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖΝ 

ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ. 

Μαξγαξίηα Λέληδα-ηακαλή, Δηθαζηηθφο 

Ζ ηέρλε κπνξεί λα δψζεη έλα θαηλνχξην λφεκα ζε έλα βίσκα. 

Αλ θαη είλαη πνιιέο θνξέο ζεκαληηθφ θαηά ηελ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία ε εηθφλα λα αλαδχεηαη 

απζφξκεηα απφ ηνλ δεκηνπξγφ, σζηφζν νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βνεζνχλ, κέζσ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνζζέηνπλ, ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ζην λα 

απνθαιπθζνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ.  

Μία θαηεχζπλζε, ρσξίο λα αλαηξείηαη ε απζφξκεηε παξαγσγή εηθφλαο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

παξφηξπλζε ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ απφ ηνλ δεκηνπξγφ, κε κία 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε- έκθαζε ζηελ ηδέα ηνπ δεκηνπξγνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί ε εηθφλα σο πξνο ηε ζεκαηηθή αληίιεςε ηνπ δεκηνπξγνχ θαη σο πξνο 

ηνλ ηξφπν απφδνζεο ηαπηφρξνλα.  

Με ηε λνεκαηνδφηεζε ε εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη σο κία γιψζζα, κηα κνξθή εμσηεξίθεπζεο πνπ 

κεηνπζηψλεη ηηο ζθνηεηλέο παξνξκήζεηο ζε ζεηηθή επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΤΓΥΡΟΝΧΝ ΔΗΖΓΖΔΧΝ 

Ζ ΣΑΞΖ ΥΧΡΗ ΥΑΡΣΗ: ΑΠΟΦΔΗ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΜ «ΓΗΑ 

ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ» 

Υξηζηίλα Πνπιαδάθε, Παηδαγσγφο 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο», ζηελ θαηεχζπλζε «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 

ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ζρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019. 

Βαζηθφ ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δηδηθή 

Αγσγή» ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ζε ζρέζε κε ην αλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) κπνξνχλ 

λα ζηαζνχλ κφλεο ηνπο ρσξίο ραξηί θαη κνιχβη κέζα ζε κηα ηάμε ελειίθσλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο έξεπλαο ηνπνζεηνχληαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη αθνξνχλ: α) αλ νη ΣΠΔ (σο κέζν 

δηδαζθαιίαο θη εθκάζεζεο) απμάλνπλ ηε δηάζεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ γηα κάζεζε, 

β) αλ έλα ινγηζκηθφ ζεκεησκαηάξηνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πξφρεηξν ηεηξάδην θαη γ) αλ 

έλα ινγηζκηθφ αμηνιφγεζεο κπνξεί λα παξαγθσλίζεη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνηνηηθήο κνξθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλέληεπμε σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Μάιηζηα, ν ηχπνο ηεο ηειεθσληθήο ζπλέληεπμεο είλαη απηφο πνπ 

επηιέρζεθε σο εηδηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαο θπξίσο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 
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Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ηειεθσληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ, αθνχ ην δηαζέζηκν πιηθφ κεηαηξάπεθε ζε θείκελν κε ηνπο θαηάιιεινπο 

θσδηθνχο αληί γηα νλφκαηα. Δπίζεο, ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ζεκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ αλά εξψηεζε. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απέδσζαλ 

σο βαζηθφ θαη θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζέζεο ηνπο φηη είλαη εχθνιν θαη παξάιιεια 

επηηπρέο λα εληαρζνχλ νη ΣΠΔ σο θχξην κέζν δηδαζθαιίαο θη εθκάζεζεο κέζα ζε κία ηάμε 

ελειίθσλ. Δπίζεο, παξνπζίαζαλ ηελ άπνςε πσο ε δηάζεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ γηα 

κάζεζε απμάλεηαη θαηά πάξα πνιχ θαη πσο ην θέξδνο ηφζν ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη κεγάιν. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ινγηζκηθνχ evernote.com, νη κηζνί απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είραλ ηε 

γλψκε πσο ην ινγηζκηθφ απηφ ζεκεησκαηάξηνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πξφρεηξν ηεηξάδην, 

ελψ νη άιινη κηζνί φρη. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ 

ζεηηθή άπνςε πξνο ην kahoot σο ινγηζκηθφ αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, ππνζηήξημαλ φηη πηνζεηεί 

ηηο έλλνηεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο κε έλαλ ραξαθηήξα παηγληψδε θάλνληάο 

ην ζηνπο ρξήζηεο νηθείν θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σαπηνρξφλσο, παξνπζηάδνπλ ην kahoot σο θξίζηκν 

ζπληειεζηή γηα ηελ απνθπγή ηνπ άγρνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ελζαξξπληηθά γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ σο θχξην κέζν 

δηδαζθαιίαο θη εθκάζεζεο κέζα ζε κηα ηάμε ελειίθσλ. Λέμεηο Κιεηδηά: ηάμε ρσξίο ραξηί, ΣΠΔ, 

ελήιηθνη, δηδαζθαιία, κάζεζε, ινγηζκηθφ ζεκεησκαηάξηνπ (evernote.com), ινγηζκηθφ 

αμηνιφγεζεο (kahoot). 

Λέμεηο- θιεηδηά: ηάμε, θνηηεηέο, εηδηθή αγσγή, δηα βίνπ κάζεζε 

. 

Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ WEB2.0 ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΓΔΠΤ 

(ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ) 

Διέλε Μνπδαηζάθε, Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα 

Ζ εκθάληζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο 

ζπλερψο απμάλεηαη θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζή ηεο, νη κειέηεο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ βηψλνπλ απηνί νη καζεηέο, είλαη αθφκα 

ειάρηζηεο. Σν ζχλδξνκν ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο θαη 

ηα ζπκπηψκαηά ηνπ απφ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή απφςε, έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

απηήλ ηελ έξεπλα. Ζ κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ κηα αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ΓΔΠΤ, ην εξγαιείν ησλ Wikis 

θαη νδεγίεο ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο, έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζην εξγαιείν wikiPBworks. Πην ζπγθεξηκέλα, ε παξέκβαζε αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ πξφηδεθη απφ ζρνιηθέο ηάμεηο γπκλαζίσλ ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ζε θαζεκία απφ 

ηηο νπνίεο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο καζεηήο κε ΓΔΠΤ. Ζ κειέηε ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή ηνπ 

επηπέδνπ βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ SPSS, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ηάμεο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ ζπδήηεζε ζα αλαδεηήζεη αλάδξαζε ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ παξέκβαζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε ΓΔΠΤ. 

Λέμεηο- θιεηδηά: Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα, wiki, ζπλεξγαζία, 

πξφηδεθη 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σελίδα 61 
 

. 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ 

Ράληα Γθαγθαζηάζε, Αλαπιεξψηξηα Γαζθάια, ΠΔ 70 

Σν ελ ιφγσ θείκελν,  σο κέξνο επξχηεξεο  Δξεπλεηηθήο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έρεη σο 

αληηθείκελν κειέηεο ηελ δηεξεχλεζε αθελφο ηνπ πλαηζζήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηεο Κνηλσληθήο 

Αληίιεςεο απηνχ.  ην πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη 

ε Κνηλσληθή Ννεκνζχλε έρνπλ ππάξμεη δχν θνκβηθέο έλλνηεο γηα ηελ ηρλειάηεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο ηφζν ζηελ αηνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ φζν θαη ζην θνκκάηη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Ο ζθνπφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο, ινηπφλ, έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο θαζψο θαη ζηελ ππνγξάκκηζε 

ηεο αμίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε επαγγεικαηηθή ηνπ/ηεο πνξεία.  

Λέμεηο θιεηδηά: πλαίζζεκα, Κνηλσληθή Αληίιεςε, πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, Κνηλσληθή 

Ννεκνζχλε, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

. 

Ζ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΣΖΝ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

Φσζηήξα Ηαζνλίδνπ, Τπνςήθηα δηδάθηνξαο  

Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ β΄ μέλε γιψζζα ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ δελ 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε ζχληαμε πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηάθηεζεο γξακκαηηθψλ, ζπληαθηηθψλ, νξζνγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, 

ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

παξαγσγή ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ θεηκέλνπ. Ζ παξνπζίαζε απηή πξνηείλεη κηα παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠ), πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ελζαξξχλνληαο 

ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ λα εθθξαζηνχλ παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο. Σν παηρλίδη, ε 

θαληαζία, ε ρξήζε ηερληθψλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, νη Νέεο Σερλνινγίεο καο επηηξέπνπλ λα 

πξνζεγγίζνπκε ηε γξαθή κε λέν ηξφπν.  

Λέμεηο-Κιεηδηά: Γεκηνπξγηθή γξαθή, Νέεο ηερλνινγίεο, Παξαγσγή θεηκέλνπ 

. 

«Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ Δ ΥΟΛΔΗΑΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΖ». 

Δπζπκίνπ Κ. Δπζχκηνο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, M.Sc. ζηελ Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ξάλζεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014-2015 κε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απαξηηδφκελν απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS v.19 ελψ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ γξαθεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Excel. Με βάζε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη αλάγθε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Θεσξνχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ηελ χπαξμε πγηνχο ζρνιηθνχ 
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πεξηβάιινληνο, θαη ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο απνιαβέο 

ηνπο. Γηαθνξνπνίεζε δελ δηαθαίλεηαη αλάκεζα ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε-Δπαγγεικαηηθή Iθαλνπνίεζε - θίλεηξα-επηκφξθσζε. 

. 

ΠΑΗΥΝΗΓΟΠΟΗΖΖ (GAMIFICATION) ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

ΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΜΑΘΖΣΔ Β΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Βαζηιηθή Γνπιά, MSc, Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα Μ.Γ.Δ),  αθνξά ζηελ παηρληδνπνίεζε θαη 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε εθαξκνγψλ κε 

ζηνηρεία παηρληδνπνίεζεο φπσο πφληνη, πίλαθεο θαηάηαμεο, θηι, ζε κία δηαπνιηηηζκηθή ηάμε 

καζεηψλ Β΄ Γεκνηηθνχ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ειιεληθή 

δελ απνηειεί ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

Ζ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε είρε πνηνηηθή κνξθή, θαη ζπγθεθξηκέλα επξφθεηην γηα κηα κειέηε 

πεξίπησζεο ζε καζεηέο Β΄ ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ 

δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αθνξνχζε ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη πεξηειάβαλε ηε ρξήζε δχν εθαξκνγψλ, 

ηνπ  Καhoot θαη  ηνπ QRCodescanner, ζηα πιαίζηα ελφο θπλεγηνχ ζεζαπξνχ πνπ 

δηαδξακαηίζηεθε εληφο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ έπεηηα 

απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο καζεηέο (ηχπνπ focusgroups) 

αιιά θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο.  Ζ γεληθή εηθφλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ελζαξξπληηθά. Απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ 

πσο, ε ρξήζε εθαξκνγψλ παηρληδνπνίεζεο ζε κία δηαπνιηηηζκηθή ηάμε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά ψζηε λα ππάξμεη γλσζηηθφ φθεινο θαηά ηε δηδαζθαιία, βειηίσζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ηέινο ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Παηρληδνπνίεζε (gamification), Γηαπνιηηηζκηθή ηάμε , Πφληνη, θνπΐδ, πίλαθεο 

θαηάηαμεο, QR codes, Mobile learning, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε  

. 

ΟΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΣΔΥΝΖ  

ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ησάλλεο Θενδνχινπ MPhil, Med, MSc, PhDc,  

Κσλζηαληίλα θαλαβή Prof,  

Φψηηνο Μπισλάο MSc 

        

ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ζπλαληάηαη πιεζψξα εηθαζηηθψλ ηερλψλ: δσγξαθηθή, 

γιππηηθή, ςεθηδσηφ, πιαζηηθέο ηέρλεο θαη θαηαζθεπέο, ζέαηξν θαη ινγνηερλία, φια δχλαληαη λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία δηαζθέδαζεο, 

ςπραγσγίαο θαη απηνέθθξαζεο. ηα καζήκαηα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη ηεο Θεαηξηθήο 

Αγσγήο ην παηδί αζρνιείηαη ηφζν κε ην σξαίν πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ ηέρλε, φζν θαη γηα ην 

σξαίν πνπ ζπλαληάηαη ζηε θχζε. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί 

θαη λα αλαπηπρζεί νιφπιεπξα, επηηπγράλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ηφζν ηνπ λεπηαγσγείνπ, φζν θαη ηνπ δεκνηηθνχ. Όπσο ιέεη θαη ν Νίηζε: «…ν 
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άλζξσπνο πνπ αηζζάλεηαη κέζα ηνπ έλα πιεφλαζκα απφ απηέο ηηο θξπθέο δπλάκεηο πνπ νκνξθαίλνπλ ηα πξάγκαηα 

θαη ηηο κεηακνξθψλνπλ, αιιάδνληαο ηα πξνο ην θαιχηεξν, ζα επηρεηξήζεη ηειηθά λα απειεπζεξσζεί θαη ν ίδηνο θαη 

λα εθθξαζηεί κέζα απφ έλα έξγν ηέρλεο». 

Παξάιιεια, ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

ηα αλαπηχζζνπλ πλεπκαηηθά, ηα νινθιεξψλνπλ ςπρηθά, θαιιηεξγνχλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε καζεκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (Καθθίζε- 

Παλαγνπνχινπ, 2001).  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Σέρλεο, δεκηνπξγηθφηεηα, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ΠΔ. 

. 

Ζ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤΕΔ 

Άγγεινο Αζαλαζφπνπινο, Δθπαηδεπηηθφο Κνηλσληνιφγνο 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα κεηαθξάζσ ηνπο φξνπο ηεο αηζζεηηθήο θηινζνθίαο ηνπ 

Μαξθνχδε  πνιηηηθά , παηδαγσγηθά θαη θαιιηηερληθά . Να εληνπίζσ    ην απαχγαζκα  ηεο, ην  

απείθαζκα  ηεο, ζηηο κέξεο  καο θαζψο  θαη  ζηα παιηφηεξα θηλήκαηα .Να παξνπζηαζηεί  ε  

ζρέζε  ηεο  κε ηελ ζπλνιηθή( αηζζεηηθή)  θηινζνθία  Κξηηηθήο ζεσξίαο .Ζ κέζνδνο έξεπλαο 

ήηαλ ,εθ ησλ  πξαγκάησλ ε  βηβιηνγξαθηθή.Οη επηκέξνπο ζθνπνί γηα ηνλ επγεληθφ αλαγλψζηε  

είλαη λα εγγξάςεη ηελ θξηηηθή ζεσξία σο ζεσξία πεξί ηέρλεο θαη ηδηαηηέξσο ηνλ Μαξθνχδε σο 

θαηεμνρήλ θηιφζνθν ηνπ 20νπ αηψλα .Να θαηαλνεζεί  ε θηινζνθία ηνπ σο πξνείθαζκα ηεο 

θξηηηθήο  παηδαγσγηθήο ζαλ κηα παηδαγσγηθή  πνπ  ζθνπεχεη ηελ αιιαγή  ηνπ  θφζκνπ θαη  ηνπ  

αλζξψπνπ ή  θαιχηεξα  ηνπ  αλζξψπνπ  θαη  ηνπ  θφζκνπ  ηνπ .Υεηξαθεηψληαο ην 

(επαλαζηαηηθφ) ππνθείκελν θαη  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ  ηέρλε (θαη) σο  εξγαιείν κάζεζεο-

απηνγλσζίαο θαη εληέιεη (θαη πνιηηηθφ)  εξγαιείν θαηαγγειίαο ηνπ  ππάξρνληνο θαη αιιαγήο ηνπ 

θφζκνπ. Έηζη ην ππνθείκελν ζα αληηιεθζεί ηελ ηέρλε σο ππφζρεζε επηπρίαο ,φπσο έιεγε ν 

ηαληάι. 

Λέμεηο θιεηδηά : Υ. Μαξθνχδε, θξηηηθή ζεσξία ,αηζζεηηθή θηινζνθία , ―έξσο θαη πνιηηηζκφο‖  θαη 

― ε αηζζεηηθή δηάζηαζε ― 

. 

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΑΓΓΛΗΚΧΝ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

Φσηεηλή Μαπξνγηψξγε, Φπρνιφγνο  

Ζ παξνχζα παξνπζίαζε πξαγκαηεχεηαη ην θαζφια ζχγρξνλν δήηεκα ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ζην πιαίζην ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αγγιηθψλ. 

Αξρηθά, γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, σο πην δηαδεδνκέλεο, ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο αιιεινπρίαο θαη ηνπ ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθκάζεζή ηεο απφ ηνπο Έιιελεο δπζιεθηηθνχο καζεηέο / 

ηηο Διιελίδεο δπζιεθηηθέο καζήηξηεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή 

δηδαζθαιία, ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ θαηάθηεζε κίαο μέλεο γιψζζαο, θαη φρη 

κφλν, ελψ πξνηείλνληαη θαη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεηή / ηεο 

καζήηξηαο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Λέξειρ-κλειδιά: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, μέλεο γιψζζεο, αγγιηθά, πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαζθαιία, 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

. 
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ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΑΜΔΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Καιιηφπε Παλαγηψηνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70 

ηηο κέξεο καο γίλεηαη έληνλα ιφγνο γηα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ απνδνρή θαη ηελ 

έληαμε ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θνηλσληθή δσή. ηελ παξνχζα 

εξγαζία πξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα «Άηνκν Με Δηδηθέο Αλάγθεο» θαη ηηο δηάθνξεο αληηιήςεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ έληαμε ησλ ΑΜΔΑ 

ζην Γεληθφ ζρνιείν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ έληαμε απηή, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα επηηπρεκέλε έληαμε ησλ ΑΜΔΑ ζην Γεληθφ ζρνιείν, γηα ηα κνληέια 

έληαμεο πνπ επηθξαηνχλ θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο ηερληθέο έληαμεο ησλ παηδηψλ νη νπνίεο 

εμαξηψληαη θάζε θνξά απφ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: ΑΜΔΑ, έληαμε, κνληέια, ηερληθέο, εθπαηδεπηηθφο 

. 

ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΔΛΔΗΟΘΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ Δ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

Γεψξγηνο Γθαχξαο, Απφθνηηνο ΠΜ Μάζεζε θαη πλαίζζεκα ζε Νένπο θαη Ζιηθησκέλνπο, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Φπρνινγίαο. Δθπαηδεπηηθφο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηειεηνζεξίαο, θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 282 θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

δπν εξσηεκαηνιφγηα απην-αλαθνξψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηε κέηξεζε ηεο ηειεηνζεξίαο θιήζεθαλ 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ησλ ηάζεσλ απέλαληη 

ζηα Αηνκηθά καο Δπηηεχγκαηα (APS-R). Δπίζεο, ε αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Αληηκεηψπηζεο Πξνβιεκάησλ (R-COPE) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε 

πξνζαξκνζηηθψλ θαη κε πξνζαξκνζηηθψλ  ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ. Ο έιεγρνο 

ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δπν εξσηεκαηνινγίσλ επηβεβαίσζε ηελ παξαγνληηθή 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε ζπζηάδσλ 

αλέδεημε ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο: κε ηειεηνζήξεο, ηνπο κε πξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνζήξεο θαη 

ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνζήξεο. Οη κε πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνζήξεο αλέθεξαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε ηειεηνζήξεο 

θαη θπξίσο ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνζήξεο. πδεηηνχληαη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, Σειεηνζεξία, Φνηηεηέο.  

. 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ  ΟΗ    ΠΟΛΤΓΗΑΣΑΣΔΤΝΔΠΔΗΔ 

ΣΖ 

Δηξήλε Σζηψλε, Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Βαζηιηθή Κάληδα, Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 ε κηα παλέκνξθε ρψξα, ηελ Διιάδα, φπνπ ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα καδί κε ηα  δειεπηά ηνπία 

θαη ηα θαηαπιεθηηθά λεζηά πνπ ζπλππάξρνπλ, παξαζέξλνπλ ηνλ νπνηνδήπνηε ζε έλα κηθξφ 

παξάδεηζν επηπρίαο. Οη  θάηνηθνί ηεο νη Έιιελεο,  έλαο ιαφο πεξήθαλνο, αγσληζηήο, φκνξθνο 
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θαη θηιφηηκνο. «Οηθνλνκηθή θξίζε!» Γπν ιέμεηο πνπ ζεκαδεχνπλ ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα! 

Oιαφο ράλεη ηελ πεξεθάληα ηνπ, ηελ αγσληζηηθφηεηά ηνπ, ηελ νκνξθηά ηνπ, ην ρακφγειφ ηνπ! Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ δσή φισλ. Γελ θπβεξλνχλ νη Έιιελεο αιιά νη «δαλεηζηέο». Ζ 

ειιεληθή θξίζε  πνπ μεζπάεη  είλαη πνιπδηάζηαηε. Δίλαη θξίζε ζεζκηθή, θξίζε πνιηηηθή, θξίζε 

θνηλσληθή. Οη δαλεηζηέο επηβάιινπλ κηα ζθιεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο είλαη θνβεξέο θαη θαηαζηξέθνπλ φρη κφλν νηθνλνκηθά ηνπο Έιιελεο αιιά πην πνιχ 

ζπλαηζζεκαηηθά , ςπρνινγηθά θαη νηθνγελεηαθά. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Διιάδα, νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλέπεηεο. 

. 

 

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΔ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  

MSc. ηπιηαλή Μπνχξα, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ60  

Ζ εξγαζία κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Απνδεηθλχεηαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή ή φρη, ε δηδαζθαιία ηεο ΠΔθ ζε 

καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνηψληαο σο καζεζηαθφ 

εξγαιείν ηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή. ηφρνο ηεο είλαη λα κειεηήζεη θαηά πφζν επηηξέπεηαη 

κέζσ ηεο θπζηθήο, ηεο ππνζηεξηθηηθήο, αιιά θαη γλσζηηθήο βνήζεηαο λα θαηαλννχλ ηα παηδηά 

θαιχηεξα ηελ ΠΔθ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ, αιιά θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα επίζεο λα θαλεί ν ξφινο πνπ παίδεη ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηζηεκνληθή 

ηνπο επάξθεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζε κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή 

καζεηηθή θνηλφηεηα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 

. 

Ζ ΣΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΑ ΑΣΟΜΑ 

ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΑΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟΤ 

Άλλα Μπνπθφξνπ, M.Δd. Φηιφινγνο EA,  

Βαζηιηθή Μπνπθφξνπ, M.Sc, M.Ed. Φηιφινγνο ΔΑ 

Ζξαθιήο εθεξηάδεο, Ππξνζβέζηεο, πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ΓΗ.ΠΑ.Δ. 

Ησάλλεο πειηψηεο, Ζιεθηξνιφγνο ΣΔΗ- ΚΑΣΔΔ  

Γξεγφξηνο Υξπζνκαιίδεο, M.Sc Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

Αλαζηαζία Υξπζνκαιίδνπ, M.Sc Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

Οη θνηλσλίεο ζηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία επέδεημαλ αξθεηέο θνξέο ζθιεξή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηα άηνκα πνπ ζεσξνχζαλ φηη απέθιηλαλ απφ ην «θπζηνινγηθφ», απνθιείνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο νκάδεο, φπσο 

εθείλε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη ηα άηνκα κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ, φκσο, ε κε αλαζηξεςηκφηεηα ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο  δελ ηα θαζηζηά θαηψηεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Παξφινπνπ ε 

νηθνγέλεηα θαη ε ίδηα ε θνηλσλία δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο 

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπο, σζηφζν ε άγλνηα θαη ε έιιεηςε ζπκπεξηιεπηηθήο 
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θνηλσληθήο θνπιηνχξαο νδεγνχλ ζπρλά ηα άηνκα απηά ζηελ απνκφλσζε. πλεπψο, ν ξφινο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο –ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, ησλ ΜΜΔ θαη ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ- θξίλεηαη θαηαιπηηθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο θαη ηεο νκαιήο 

θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή ελζσκάησζε, θνηλσληθνπνίεζε, έληαμε, νηθνγέλεηα 

. 

ΠΣΤΥΔ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

Μαξία Δ. Γηνπκνχθε, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ. 70, MScΔηδηθή Αγσγή, MEd Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη 

Γηνίθεζε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Αξρηθά, αλαθεξφκελνη ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, αμηνπνηνχληαη νη έλλνηεο ηεο απηνγλσζίαο, ηεο απηναληίιεςεο, ηεο απηνεθηίκεζεο 

θαη ηεο απηεπάξθεηαο, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Δλ ζπλερεία, αλαιχεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη πνξεία θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηαδηνδξνκίαο απφ ην άηνκν. Σέινο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

παξνρή θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πξνο ηνπο ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηε δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο. 

Λέμεηο- θιεηδηά: απηναληίιεςε, απηνγλσζία, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, απηνεθηίκεζε, 

ζηαδηνδξνκία, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. 

. 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΑ:  ΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΔΜΦΤΛΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΟΜΟΡΦΗΑ 

Γξ. Γαιάηεηα Καιιίηζε, Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηελ παξνπζίαζε απηή δηεξεπλάηαην ξφινο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα 

ΜΜΔ ζηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ εκπξφζεηεο δξάζεο ζηα παηδηά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαη ηα πξφηππα νκνξθηάο. Μεζνδνινγηθά ε έξεπλα ζηεξίρηεθε ζε 

εζλνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο. Γεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί κέζα απφ ηε δηεμαγσγή κηαο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηεξηγκέλε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα 

ΜΜΔ. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξία ζρνιεία ζε καζεηέο/ξηεοη΄ 

ηάμεο δεκνηηθνχ θαη είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα δχν νγδνληάιεπηα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζηα ΜΜΔθάλεθε λα ζπκβάιιεη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε κηληηαθψλ θεηκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ νκνξθηά θαη ηηο έκθπιεο ππνθεηκεληθφηεηεο. Χζηφζν, αλ θαη ηα παηδηά θαίλεηαη 

λα δηαζέηνπλ ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή θαηαζθεπή ηεο νκνξθηάο κέζα απφ ηα ΜΜΔ, 

εμαθνινπζνχλ ζπρλά λα αληινχλ απφιαπζε απφ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα νκνξθηάο. Σέινο, 

παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή εκπινθή κε ηα ΜΜΔ ζηε βάζε ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη δεκνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ ησλ παηδηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Έκθπιεο ππνθεηκεληθφηεηεο, νκνξθηά, θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζηα ΜΜΔ 

. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ ΣΧΝ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΓΝΧΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

Ησάλλεο Παξαζρφπνπινο, Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  M.Ed. 

 

Βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζαλ νη αξρέο, ηφζν ησλ αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, φζν θαη ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

κειέηε ηνπ Gallahue (2002). Χζηφζν, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Φπζηθή Αγσγή ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δηδάζθεηαη κφλν απφ λεπηαγσγνχο, δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα θαηά 

πφζν νη επηινγέο ηνπο ζπλάδνπλ κε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην. Ζ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ειάρηζησλ εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ αλαπηπμηαθή θαηαιιειφηεηα ησλ επηινγψλ 

ηνπο δηαπηζηψλεηαη έλα βηβιηνγξαθηθφ θελφ. Δπνκέλσο, ε παξνχζα κειέηε επηδηψθεη λα 

θαιχςεη έλα κέξνο απφ ην πξναλαθεξζέλ βηβιηνγξαθηθφ θελφ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ επηινγψλ 

ησλ λεπηαγσγψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθε ε κειέηε ησλ Morgan θαη Hansen (2007), νη νπνίνη αλέπηπμαλ έλα 

παξφκνην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν φκσο ηξνπνπνηήζεθε γηα λα είλαη ζπκβαηφ, ηφζν κε 

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη κε ηηο αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ πξνέθπςε ειέγρζεθε αθελφο σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη επαλαρνξήγεζεο θαη αθεηέξνπ σο πξνο 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο ηνπ Lawshe (1978). Παξάιιεια, κέζσ ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο αλαδείρζεθαλ ηξεηο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ην 49,8% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή, πξνζρνιηθή αγσγή 

. 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΟΡΥΖΣΡΑ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Θενδψξα Σζηκπνχξε / πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Μνπζηθήο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ε θνηλσληθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

καζεηψλ ζε έλα νξρεζηξηθφ ζχλνιν. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη «Πψο ε ζπκκεηνρή 

ζε νξρήζηξα ηνπ κνπζηθνχ ζρνιείνπ επεξεάδεη θνηλσληθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο;» . Ζ 

έξεπλα είλαη πνηνηηθή, κηα κειέηε πεξίπησζεο, θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη 

πνιιαπιή επίδξαζε απφ ηε ζπκκεηνρή απηή γηα ηνπο καζεηέο, φπσο νηθνδφκεζε 

απηνεθηίκεζεο, θαιιηέξγεηα απηαμίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ». 

Τπάξρεη αθφκα νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, απηνπεηζαξρίαο θαη απηνέιεγρνπ. 

Σεθκαίξεηαη επνκέλσο ε ζεηηθή θνηλσληθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

καζεηψλ ζε νξρήζηξα. 

Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθά ζχλνια, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νξρήζηξα 

. 

ΣΟ ΥΗΟΤΜΟΡ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΦΖΒΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ. 
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Αγάπε Κνινβνχ, Ννζειεπηήξηα, Δθπαηδεχηξηα Δλειηθψλ, Δηδηθή Δθπαηδεχηξηα Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία 

Δηζαγσγή: Αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ζέζε, ην θχιν ή ηελ ειηθία, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ή ην επάγγεικα πνπ ν θαζέλαο αζθεί, ην γέιην ζεσξείηαη κηα πνιχ θπζηθή 

έθθξαζε επζπκίαο.  

θνπφο Μειέηεο: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηά  ηελ αλάγθε ρξήζεο  ηεο αίζζεζεο ηνπ 

ρηνχκνξ ζε δνκέο θηινμελίαο  ή θαηάξηηζεο έθεβσλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ  κέζα απφ δηαδηθηπαθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε θαη εκπινπηίζηεθαλ κε ηηο πξνζσπηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο ζπγγξαθέσο. 

Απνηειέζκαηα: ηα πξνγξάκκαηα δνκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ έθεβνη άηνκα κε αλαπεξίεο, ην 

πξνζσπηθφ πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηελ εξεκία αλάκεζα ζηνπο σθεινχκελνπο απνθεχγνληαο ηηο 

ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ εγείξνπλ έληαζε ή θσλέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπρλά δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο σο απνηέιεζκα κηαο 

θνπξαζηηθήο εκέξαο. 

πκπεξάζκαηα: Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζε ηέηνηεο δνκέο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νηη ην 

ρηνχκνξ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθηξνπή αξλεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα κεηαηξέςεη ηνλ 

αξλεηηζκφ ζε ζεηηθή ελέξγεηα δεκηνπξγψληαο έλα επράξηζην θαη ραιαξφ πεξηβάιινλ φπνπ ε 

παξακνλή ησλ αηφκσλ ζα γίλεηαη επηθνηλσληαθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: ρηνχκνξ, αλαπεξία, δνκέο θηινμελίαο Ακεα. 

. 

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ ΣΟΤ 

Γξ Γηάλλα Βνπθειάηνπ, Φπρνιφγνο, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, Γηεπζχληξηα ΓΔ, Phd& MSc 

 

Σν ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πηνζεζία ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ. Ζ έξεπλα αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηξηάληα ζεηψλ κεηέξσλ, παηέξσλ θαη 

πηνζεηεκέλσλ ελήιηθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πηνζεζία ηνπ.  Υξεζηκνπνηήζεθε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ε 

πνηνηηθή έξεπλα, κέζσ ηεο εηο βάζνπο ζπλέληεπμεο Οη γνλείο απάληεζαλ ζε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν πνπ ελεκέξσζαλ ην παηδί ηνπο γηα ηελ πηνζεζία ηνπ θαη νη πηνζεηεκέλνη 

ελήιηθεο απάληεζαλ κε πνην ηξφπν ηνπο ελεκέξσζαλ νη γνλείο ηνπο γηα ηελ πηνζεζία ηνπο. Απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη ζεηνί γνλείο εμνηθεηψζεθαλ κε ην παξακχζη 

ζην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο θαη βνεζήζεθαλ ζηελ έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δίλνληαο 

εξεζίζκαηα ζην παηδί ηνπο λα ξσηά θαη λα δεηά απαληήζεηο. Οη πηνζεηεκέλνη ελήιηθεο 

ζεψξεζαλ ζεηηθή εκπεηξία ηελ ελεκέξσζε ηεο πηνζεζίαο ηνπο θαη ππνζηήξημαλ φηη βνεζήζεθαλ 

ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηε δσή ηνπο. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: παξακχζη, ζχκβνια, εηθφλεο, ςπρηθή δηεξγαζία, έθθξαζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, εζσηεξηθή εξεκία, απηνγλσζία 

. 

 

ΟΗ ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 

Κσλζηαληία Μνπξηδίια, Φηιφινγνο – Δηδηθφο Παηδαγσγφο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή απφςεσλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θηινιφγσλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πεξί ηνπ φξνπ ραξηζκαηηθφηεηα θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ θαηά πνζφ 
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απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ Τςειψλ Ηθαλνηήησλ Μάζεζεο (ΤΦΗΜ) ζην 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνζνηηθήο έξεπλαο, έπεηηα απφ ηε 

ζπιινγή 120 εξσηεκαηνινγίσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ηνπο θαη λα δνζνχλ απνηειέζκαηα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ ΤΦΗΜ καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη πσο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθηηκνχλ πσο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ραξηζκαηηθνχο καζεηέο. Αξθεηνί 

απφ απηνχο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θάπνηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κάζεζεο, δειψλνπλ σζηφζν πσο ε αλίρλεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζηελ ηάμε δελ είλαη 

κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Δπηπιένλ, πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ζηηο αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνο ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, θάηη ην 

νπνίν σζηφζν πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Αθφκε, ππνζηεξίδνπλ πσο νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ ζε καζεηέο ΤΦΗΜ ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη απηέο πνπ εληζρχνπλ, σζνχλ, βνεζνχλ 

θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο κε ηε δηαινγηθή κνξθή δηδαζθαιίαο σο ηελ 

πιένλ θαηαιιειφηεξε. Σέινο, κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη ΤΦΗΜ 

καζεηέο ρξεηάδνληαη εηδηθή εθπαηδεπηηθή κέξηκλα ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απαληνχλ πσο δε ρξεηάδνληαη θάπνηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή κέξηκλα θαη 

πσο είλαη ζεκηηφ λα εληάζζνληαη νη ΤΦΗΜ καζεηέο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Υαξηζκαηηθφηεηα, Αξραία Διιεληθά, πκπεξίιεςε, Μέζνδνο δηδαζθαιίαο, 

Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

. 

 

ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ Ή ΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Αηθαηεξίλε Σζνπκάλε, Κνηλσληθφο Δπηζηήκσλ ΠΔ78, Δθπαηδεχηξηα Δλειίθσλ, M.Sc. Αζηηθήο & 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ην ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιείν θαη ην εάλ θαη πψο εθαξκφδεηαη ζηα 

ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο έγηλε κέζσ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχοπνπ ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ή νιηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηαηππψλνπλ 

ηελ άπνςε φηη έρνπλ ειιηπείο γλψζεηο γηα ηελ έλλνηα θαη ηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ή 

νιηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε θαη επηζπκία γηα επηκφξθσζε. Ο ζεζκφο ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο ή νιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηθαλφο λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ίζεο 

επθαηξίεο γηα φινπο, απνηειεί φκσο έλα δχζθνιν έξγν πνπ θαιείηαη ε πνιηηεία λα εθαξκφζεη 

πξνο φθεινο φισλ. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
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Λέμεηο-θιεηδηά: πκπεξίιεςε, ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιείν, έλα ζρνιείν γηα φινπο, ίζεο επθαηξίεο, 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, νιηθή εθπαίδεπζε 

. 

Ζ ΑΤΣΟ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ  ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ 

 

ηαπξνχια Γ. Παλαγησηάθνπ, Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο & Φηιφινγνο κε MSc & Phd 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα επαγγεικαηηθά θαη αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε ζε ζπζρέηηζε κε ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην δηδαθηηθφ έξγν.πγθεθξηκέλα,νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αηζζάλνληαη 

απηφ-απνηειεζκαηηθνί πνηεο  δηδαθηηθέο ηερληθέοθαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηνχλ 

ζηελ ηάμε. Δπίζεο εμεηάζηεθε, αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζπζρέηηζε κε αηνκηθά  ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εηδηθφηεηα,  ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ρνξεγήζεθε ε Κιίκαθα  

Πξνζδνθηψλ Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγην ζε 353 εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ Αηηηθή. Δίλαη  κηα  πεξηγξαθηθή, πνζνηηθή  έξεπλα ζπζρεηίζεσλ φπνπ δηεξεπλήζεθε ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ. Σα επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη νη απηφ-

απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, θαιιηεξγνχλ ζεηηθφ θιίκα 

θαη εκπλένπλ ηνπο καζεηέο. Σα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ θαηλνηφκσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, Κιίκαθα Πξνζδνθηψλ Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

δηδαθηηθέο ηερληθέο, παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

. 

ΓΤΦΟΡΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΦΤΛΟΤ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

Βαζηιηθή- Διπίδα Μπνχζηα, B.A. Δθπαηδεπηηθφο, Π.Δ.60 
 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ηελ πεξλάκε φινη νη 

άλζξσπνη. Γηα ηελ δηακφξθσζή ηεο δερφκαζηε επηξξνέο απφ έλα ζχζηεκα άγξαθσλ θαλφλσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη 

αξκφδνπζεο γηα ηνπο άληξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθηλάεη απφ ηελ βξεθηθή 

ειηθία θαη ζπλερίδεηαη εθφξνπ δσήο. Όκσο ζε κεξηθνχο αλζξψπνπο θαηά ηελ πξνεθεβεία θαη 

ηελ εθεβεία αλαπηχζζεηαη έλα αίζζεκα δπζθνξίαο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηκέλνπλ νη 

άιινη λα αλαπηχμεη ιφγσ ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχινπ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ίδηνη δελ 

ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε απηφ ην θχιν αιιά ζην αληίζεην. ε απηφ ην άξζξν ζα αζρνιεζνχκε κε 

απηή ηελ κεξίδα αλζξψπσλ, απηνχο πνπ ληψζνπλ δπζθνξία γηα ην θχιν ηνπο, θαζψο επίζεο θαη 

κε ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα ηελ μεπεξάζνπλ θαη λα κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε αξκνλία κε 

απηφ πνπ αηζζάλνληαη. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: δπζθνξία θχινπ, ηαπηφηεηα θχινπ, εθεβεία, ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

. 
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ΔΚΦΟΒΗΜΟ/ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ: ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Αηθαηεξίλε Βάζηνπ, ΔΓΗΠ ρνιηθήο Φπρνινγίαο, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Διέλε Ρφζζηνπ, Φνηηήηξηα ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Ησάλλα Θενθαλίδνπ, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Ο εθθνβηζκφο θαη ε ζπκαηνπνίεζε παξνπζηάδνπλ έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην ρψξν ηεο 

ρνιηθήο Φπρνινγίαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επηηξέπεη ζην άηνκν λα θαηαλνεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηφζν ηηο δηθέο ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ, ελψ θαη ε 

έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηηο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηε ζρέζε ηεο εκπινθήο ησλ 

καζεηψλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη 

ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. 50 καζεηέο, πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ ηηο θιίκαθεο Bullying 

and Victimization Questionnaire, Trait Emotional Intelligence Questionnaire θαη Resilience 

Scale. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε 

ζπκαηνπνίεζε, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ηα αγφξηα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ 

απφ ηα θνξίηζηα, ελψ ηα θνξίηζηα έρνπλ πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηα αγφξηα. 

Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε 

πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθθνβηζκφο, ζπκαηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.  

. 

 

Ζ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ  ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΣΧΝ  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ  ΥΔΔΧΝ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ. 

 

Κσλζηαληίλνο Καληάο, ΔΔ ΠΔ70 Γαζθάισλ                               

       

Σν παξφλ άξζξν έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, σο κέζν βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ 

παηδηψλ. πγθεθξηκέλα ζα εζηηάζεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, 

αλαθέξνληαο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία απηή, ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλαληψληαη αιιά θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Γεληθά ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

κάζεζε ζπληειείηαη φπνπ ππάξρνπλ γφληκεο ζρέζεηο κεηαμχ δαζθάινπ θαη ηάμεο, αιιά θαη 

κεηαμχ δαζθάινπ θαη γνληψλ ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πγηέο 

θιίκα, κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο εμάιινπ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα φιε ηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα. ηε ζχγρξνλε επνρή 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδεο θαη επηθαλεηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, αιιά κηα νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία. Μεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο δηαδξνκέο 

δεκηνπξγίαο κηαο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ, γνλέσλ θαη δαζθάισλ ζε θνηλνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθνί, γνλείο, επηθνηλσλία, ζρνιηθή επίδνζε 

. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΑΝΗΚΟΤ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ/ΦΤΥΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΖ ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΤΑΛΧΣΟΣΖΣΑ/ΔΤΠΑΘΔΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΑΝΗΚΟΤ. 

Αλαζηαζία Μηκηιάθε, M. Ed. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε έπεηηα απφ πξνζεθηηθή αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αλάδεημεο νπζησδψλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαηαξαρή. Ζ πξψηκε έλαξμε 

ζηελ παηδηθή ειηθία ζπκπησκάησλ παληθνχ θαίλεηαη φηη απμάλεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζηαηεχνπλ, αιιά θαη νδεγνχλ 

ζηελ εκθάληζε ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο ζηα παηδηά είλαη αλαγθαία. Μεηαμχ απηψλ πνπ βξέζεθε 

φηη εληείλνπλ ηελ Γηαηαξαρή Παληθνχ είλαη ζεκαληηθά ζεηηθά θαη αξλεηηθά γεγνλφηα ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, απνπζία μεθάζαξσλ νξίσλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή κε δηαζεζηκφηεηα ησλ γνλέσλ. Αληηζέησο, παξάγνληεο πξνζηαζίαο 

απνηεινχλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο.  Παξάιιεια, ε δηεξεχλεζε ησλ δηάθνξσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, πνπ απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ ζεξαπεία αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκε, θαζψο ηφζν ε ελεξγφο ζπκκεηνρή, ε ζπλέπεηα θαη ε πεηζαξρία ζε θαλφλεο φζν θαη ε 

αλάπηπμε απηφλνκσλ θαη αλεμάξηεησλ παηδηψλ, ε κε αιφγηζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ γνλέσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, δηαηαξαρή παληθνχ, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

παξάγνληεο εεπηθηλδπλφηεηαο, παξάγνληεο πξνζηαζίαο, ζρνιείν, νηθνγέλεηα, ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο.  

. 

Ζ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ ΜΔΧ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

ΚΑΗ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΡΑΖ 

Δπαγγειία Αζαλαζηάδνπ, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

Ζ ζηφρεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πκκεηνρηθήο Έξεπλαο Γξάζεο, είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

νκάδαο, αλνκνηνγελνχο ζχζηαζεο(ειηθία, ξφινη θιπ.), απφ κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνπ 

κέζσ ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο φισλ(καζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) ζα απνθξνχεη ηνπο 

απνθιεηζκνχο θαη ηηο δηαθξίζεηο, ιεηηνπξγψληαο σο κηα πιαηθφξκα νξηδφληηαο αλάπηπμεο 

δεζκψλ θαη δηαλνκήο ηεο ηζρχνο, κε επίθεληξν ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία. Ζ επηινγή  

απνξξέεη απφ ηελ πεπνίζεζε πσο ηα ππνθείκελα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, είλαη ηα ίδηα ηα άηνκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρεξείο ζπλζήθεο θαη άξνπλ ην βάξνο ηνπ ξφινπ ηνπο σο αηνκηθή 

θνηλσληθή επζχλε ε νπνία, ζηελ πνξεία απνδνκείηαη θαη εμεηάδεηαη θξηηηθά, απφ ηα ίδηα ηα 

άηνκα ζε έλα δηαινγηθφ θνηλσληαθφ πιαίζην. ‗‘Ζ θιηληθή θνηλσληνινγία θαηεπζχλεη ηε κειέηε 

ηεο ζηηο ζπιινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ νξγαλψλνπλ ηε δξάζε ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ηα 

νπνία νξγαλψλνληαη γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο ζπλζήθεο θαηαπίεζεο θαη ζε πξαθηηθέο δπζκελνχο 

θνηλσληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο.‘‘(Εήζε, 2019). ηηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε -νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο- κεηαθίλεζε απφ ηηο αηζζεηηθέο αμίεο ζηηο 

θνηλσληθέο, ζέηνληαο ηνλ θαιιηηέρλε ζε ξφιν θνηλσληθνχ κεζνιαβεηή(Εηψγαο, 2019). 
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Λέμεηο Κιεηδηά: θνηλσληθφ θεθάιαην γεθχξσζεο, παξεκβαηηθή ηέρλε, ζπκκεηνρηθή έξεπλα δξάζεο, 

ελδπλάκσζε, ζρνιείν 

. 

ΠΛΟΤΡΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θεφδσξνο Ρίδνο, Γηδάθηνξαο 

ηνπο θφιπνπο ηεο θνηλφηεηαο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο πξνβάιιεηαη σο απηαπφδεηθηε 

αλαγθαηφηεηα ε απνδνρή ηεο ππφζεζεο πσο νη ζρέζεηο πνιηηηθήο θαη ζπκθεξφλησλ αθνξνχλ ηνλ 

ππξήλα, ηελ πεκπηνπζία ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν παξφλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηε 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πινπξαιηζηηθνχ πξνηχπνπ αλάιπζεο. Δζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ε πινπξαιηζηηθή ελφξαζε ηάρζεθε επλντθά απέλαληη ζηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, 

εμεγψληαο πσο ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ νκάδσλ πνπ επήιζε σο απφξξνηα ηνπ πξντφληνο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζπληέιεζε ζηελ εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

νκαιφηεηαο θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ θνηλσληθψλ ζρηζκάησλ πξνηνχ απηά πξνζιάβνπλ 

επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο γηα ηε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. ε θεληξηθφ ζηφρν ηεο κειέηεο 

αλαδεηθλχεηαη ην ζχγρξνλν δηεζλέο πνιχπινθν πεξηβάιινλ φπνπ ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο θαη 

ε εθαξκνγή δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε θάζε δεδνκέλε ζπγθπξία ζηεξίρηεθαλ ζηελ 

εμηζνξξνπεηηθή δηαπάιε αληίξξνπσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ νκαιή δηαληίδξαζε ηνπο κε ηνπο 

θνξείο ηνπ θξάηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πινπξαιηζηηθή ζεσξία, νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

πνιππινθφηεηα, ξεπζηφηεηα, θξαηηθφο παξάγνληαο. 

. 

ΣΟ ΠΔΝΘΟ ΣΧΝ ΑΝΓΡΧΝ 

Δπζπκία Γαβξηειίδνπ, ηξαηησηηθή Φπρνιφγνο 

Σν πέλζνο αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα θαη ηελ απνζηέξεζε. Μέρξη πξφζθαηα ε έξεπλα γηα ην 

πέλζνο ησλ ελειίθσλ πεξηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο γπλαίθεο.  Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα 

ζεσξείηαη κεηνλεθηηθφο ν ηξφπνο πνπ βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ην πέλζνο ηνπο νη άλδξεο, θαζψο 

θξχβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη αξλνχληαη ηε ζηήξημε, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηεξεφηππα ησλ θχισλ, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο θάζε θνπιηνχξαο. Όκσο, ν αξζεληθφο 

θαη ν ζειπθφο ηξφπνο πέλζνπο απνηειεί έλα ζπλερέο θαη ην θχιν είλαη απιψο έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο. Λφγσ ησλ δπηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλδξψλ, 

πνιινί άλδξεο αλαπηχζζνπλ ηζρπξή θαη ηειηθά πξνβιεκαηηθή άκπλα γχξσ απφ κία 

παλαλζξψπηλε εκπεηξία: ηελ εκπεηξία ηεο απψιεηαο θαη ηεο ζιίςεο. H απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ηνπο άλδξεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνηεο γεληθέο αξρέο. ην παξφλ άξζξν 

ζπδεηείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πελζνχλ ζπλήζσο νη άλδξεο θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηφλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

παξέρεηαη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε. 

Λέμεηο-θιεηδηά: απψιεηα, ζηεξεφηππα, θαηάιιειε ππνζηήξημε  

. 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ, ΔΝΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ: 

ΑΠΟΦΔΗ ΚΑΗ ΣΑΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

TOY NOMOY ΥΗΟΤ 
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Κπξηάθνπ Εαραξνχια, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή παξέκβαζε εθάξκνζε έλα κείγκα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε πνζνηηθή εθφζνλ 

ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν εξσηεκάησλ θαη ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ 

επηιέρηεθε κέζσ ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή 

ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS for Windows, version 23.0. 

Γηαπηζηψζεθε γεληθά φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Υίνπ έρνπλ 

θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνλ ξφιν θαη ηελ επζχλε ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ ζην ζρνιείν. Πηζηεχνπλ φηη νη εκπιεθφκελνη ζε πεξηζηαηηθφ δηαθαηέρνληαη 

απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη αγφξηα. Θεσξνχλ πσο ε 

εηνηκφηεηά ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ρξήδεη ελίζρπζεο κε παξνρή επηκφξθσζεο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο. Σέινο εληζρχνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπο ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ 

αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζπκαηνπνίεζε, εθπαηδεπηηθνί, αληηιήςεηο, πξφιεςε  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΣΟ ΣΑΞΖ (OUTDOORLEARNING): Ζ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

Αηθαηεξίλε ηξνχδα, M.Sc., Φπρνιφγνο 

Ζ εθπαίδεπζε παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνεθεβηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Σα πςειά πνζνζηά θαηάζιηςεο θαη άιισλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο θαη ηα απμεκέλα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πεξηζζφηεξν βησκαηηθψλ κνξθψλ εθκάζεζεο, φπσο ηεο εθπαίδεπζεο 

εθηφο ηάμεο. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο είλαη πνηθίινη 

θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα παηδηά σθεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε 

πνιπάξηζκνπο ηνκείο, φπσο εθείλνη ηεο γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμήο 

ηνπο. ηφρνο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη λα ζπδεηεζνχλ νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εθηφο ηάμεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα νθέιε πνπ δχλαληαη λα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά 

κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εθκάζεζεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαίδεπζε εθηφο ηάμεο, θπζηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεζκαηηθφηεηα, εθπαηδεπηηθνί, 

νθέιε, παηδηθή ειηθία, εθεβηθή ειηθία 

. 

 

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΘΤΣΧΝ 

ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ» 

 

Μαξία Παλαγηψηα Μσξαίηε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 
 

Κεληξηθφ ζέκα ζην παξφλ άξζξν απνηειεί ε επίδξαζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ε 

θαηάρξεζε απηνχ ζηελ εκθάληζε ή ηελ επηδείλσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζίγεηαη ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ αιθνφι ζπηψλ νηθηαθήο 

βίαο. θνπφο ηεο κειέηεο απνηειεί ε ζπζρέηηζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη θαηάρξεζεο ή 
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εμάξηεζεο απφ ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηβιεζεηζψλ πνηλψλ. 

Χο επηκέξνπο ζηφρνο θαζίζηαηαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνηλψλ απηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδνληαη νη δηαηάμεηο θαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν «πεξί 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο» (Ν.3500/2006-ΦΔΚ/Α/24.10.2006) θαη ν ηξφπνο πνπ ν λνκνζέηεο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη κέηξα γηα εμαξηεκέλνπο πνπ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ζχηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο.  

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζα δηαπηζησζνχλ αληηθεηκεληθά νη δηαζηάζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, ε παξάζεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο πιεξνθνξεί ην επξχ θαη 

αθαδεκατθφ θνηλφ γηα ηηο ζπληζηψζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ψζηε κειινληηθά λα δηελεξγεζνχλ 

αλάινγεο έξεπλεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε αιθνφι απνηειεί παξάγνληα γέλεζεο ή 

επηδείλσζεο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Πάξαπηα, δηαηππψλνληαη θαη νη απφςεηο ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ε θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ απνηειεί αθνξκή θαη φρη ηε  γελεζηνπξγφ αηηία ηεο 

θαθνπνίεζεο. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζαθήο θαη μεθάζαξε εηθφλα γηα ηα πνζνζηά ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ιφγσ απνζηψπεζεο ηνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ελδννηθνγελεηαθή βία, εμάξηεζε, πνηλέο 

. 

ΠΡΧΗΜΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ 

ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΗ 

Κσλζηαληίλνο Σνπκαλίδεο, M.ED, Δηδηθφο Παηδαγσγφο, ΠΔ 71 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε κία κειέηε πεξίπησζεο, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε 

πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ή δηάζπαζε πξνζνρήο, 

ζηνρεπκέλα ζε γισζζνινγηθνχο ηνκείο, φπσο ε θσλνινγία, ε ζεκαζηνινγία, ε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε θαη άιια. Γειαδή, παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο άηππσλ εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ γισζζνινγηθψλ θαη κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ε δηελέξγεηα πξψηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζέκαηα 

ηα νπνία απνηεινχλ κείδνλα δεηήκαηα γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκπεξηέρεηαη α) ε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, β) ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπο 

θαη γ) ε ρνξήγεζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ παξεκβάζεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζηνηρεία νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ANOVA, ζθέςεηο θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, πξνηείλνληαη ηπρφλ 

κεηαηξνπέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ κε παξφκνηεο δπζθνιίεο κάζεζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: κειέηε πεξίπησζεο, πξψηκε αμηνιφγεζε, εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, γισζζνινγηθνί 

ηνκείο. 

. 
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«ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ» 

 

Μεξφπε Αλαζηαζίνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ60, Γηεχζπλζε Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο, 

Βαζηιηθή Λειεληδή, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, Μ.Α., Μ.Δd., Γηεχζπλζε Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο, 

 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ εηζήγεζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο δέθα 

δηδαθηηθψλ σξψλ κε πιεζπζκφ-ζηφρν ππνςήθηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. To ζέκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη «Δλεξγεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο Γηδαζθαιίαο».  ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

αλαθνξά ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο κε παξάιιειε 

ηεθκεξίσζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη 

κέζσλ. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ 

επξεκάησλ απφ ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο.    

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ελεξγεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, 

ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ελειίθσλ 

. 

 

ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ REACHING-IN - 

REACHING-OUT 

 

Απφζηνινο Καιηζάο
, 
Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 82 

 

Με ηνλ φξν ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα νξίδνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα μεπεξλά ηηο φπνηεο 

αληημνφηεηεο  θαη λα ζπλερίδεη κε ηελ εμέιημή ηνπ. ην ζρνιείν  εθηφο απφ ηελ κάζεζε 

αλαπηχζζεηαη θαη ε ςπρηθή  αλζεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη λα 

αλαδείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηνο 

εθπαίδεπζεο νη νπνίνη πέξα απφ ηελ γλψζε ζα πξέπεη λα εμνπιίδνπλ ηνπο καζεηέο κε δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, λα   παξνπζηάζεη ην πξφγξακκα εκπεηξηθήο έξεπλαο Reaching In-

Reaching Out ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο φπσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε παηδηά. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ ηα νπνία απαηηνχλ ηελ ηδηαίηεξε παξέκβαζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ  θαη ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ζέκαηα πξναγσγήο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, Reaching In-Reaching Out  

. 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ Ζ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΥΟΛΔΗΧΝ ΠΔ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 
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Κσλζηαληίλα Σάιινπ, Γηεπζχληξηα Νεπηαγσγείνπ, ΠΔ60, M.Ed. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, Γηεζλέο Παλ/κην ηεο Διιάδνο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΓΠΜ 

«Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία», Παλ/κην Ησαλλίλσλ 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, νη 

πξνζδνθίεο γηα έλα λέν, επέιηθην ζρνιείν ζπλερψο θαη απμάλνληαη (Γηαλλαθάθε, 2005). Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε νξγαληζκφ κάζεζεο πξνβάιεη σο νπζηαζηηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη σο απάληεζε ζηηο κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο (Σαγάξε, 2017). 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγήζεθε ε έλλνηα ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ελφο ζρνιείνπ 

απηάξθεο, πεξηβαιινληηθνχ θαη απφιπηα δεκνθξαηηθνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ (Καιατηδίδεο, 

2013). Ζ παξνχζα έξεπλαδηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

ζρεηηθά κε ην αεηθφξν ζρνιείν θαη ην κέγεζνο ηνπ αεηθνξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηεο πεξηνρήο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2018 θαη ζαλ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνινπζψληαο ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε SPSS δηαπηζηψζεθε φηη νη ηα λεπηαγσγεία δελ είλαη επαξθψο πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο 

ηελ αεηθνξία θαη δε δηαζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αεηθφξνπ ζρνιείνπ. 

Δπηπιένλ, νη λεπηαγσγνί αλ θαη γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθνξίαο, είλαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηηο ειιηπείο γλψζεηο ηνπο θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε θαη 

επηκφξθσζε ζρεηηθά.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, αεηθφξν ζρνιείν, αεηθφξν λεπηαγσγείν, 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο λεπηαγσγψλ 

. 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ COVID-19 ΚΑΗ ΚΛΔΗΗΜΟ ΥΟΛΔΗΧΝ: Ζ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΜΑΘΖΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

Φψηηνο Μπισλάο MSc,  

Κσλζηαληίλα θαλαβή Prof,  

Ησάλλεο Θενδνχινπ MPhil, Med, MSc, PhDc 
 

ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, ηα δεκνηηθά ζρνιεία έθιεηζαλ. Δκθαλίζηεθε επηηαθηηθή ε 

αλάγθε λα ζπλερηζηνχλ νη δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) 

απφ απφζηαζε 

θνπφο 
Αλάδεημε ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη έλαο καζεηήο δεκνηηθνχ απφ ηελ Π.Δ. γεληθά θαη απφ ηελ 

εμ απνζηάζεσο Π.Δ. εηδηθφηεξα. 

Μεζνδνινγέα 

Πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαηαγξάθνληαο ηηο δξάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο ηνπ θνξσλντνχ, ζε καζεηέο ηεο Δ‘ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο 

Νίθαηαο. 

 

ΑπνηειΫζκαηα 

Οη καζεηέο απνθηνχλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρέδηα εξγαζίαο 

εμ απνζηάζεσο Π.Δ. 

 

πκπεξΪζκαηα 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
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Ζ εμ απνζηάζεσο Π.Δ., έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ θνηλσλία. Πξνσζείηαη ε 

ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζεηαη 

ε δεμηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δμ απνζηάζεσο Π.Δ., ζρέδηα εξγαζίαο 

. 

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ : ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΠΔ. 

Αλησλία Παηζάε Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ70, Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε Γπζθνιίεο Μάζεζεο . Ζ γεσκεηξία είλαη 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ, ην νπνίν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ. Απφ κηθξή ειηθία, ηα παηδηά παξαηεξνχλ αληηθείκελα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη καζαίλνπλ ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην ρψξν (πάλσ, θάησ, 

θ.ιπ.). Ζ Γεσκεηξία είλαη έλαο απαηηεηηθφο ηνκέαο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ απαηηεί θαληαζία θαη 

ζπλδπαζηηθή ζθέςε. Με ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

Γεσκεηξία έγηλε πην πξνζηηή ζηνπο καζεηέο, θαζψο κέζσ απηήο νη καζεηέο κπνξνχλ πιένλ λα 

νπηηθνπνηήζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά , λα ηα κειεηήζνπλ θαη λα ηα 

επεμεξγαζηνχλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ΣΠ, Γεσκεηξία, Δηδηθή Αγσγή, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

. 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΠΟΦΔΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

TOY NOMOY ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Γεψξγηνο Σξηαληαθπιιίδεο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ 02, M.Sc 

Άγγεινο Μπνχγαο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, M.Sc 

 

θνπφ απνηειεί  ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

γηα ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ(πξνζθχγσλ& κεηαλαζηψλ)  καζεηψλ ζε 

κεηθηέο ηάμεηο. H κειέηε ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο γηα ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Μεζνδνινγηθά επηιέρζεθε ε πνζνηηθή 

κέζνδνο, κέζσ επηζθφπεζεο. πιιέρζεθαλ δεδνκέλα αθνξνχληα  ζηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζε κεηθηέο ηάμεηο  θαη ζε ζέκαηα  απηφκελα  Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Windows Excel 

2016 θαη Statistical Package for Social. Σα απνηειέζκαηα -ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ πιεηνςεθία έθξηλε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ιφγσ  δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ηνπο, 

αλεπαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ ηδίσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Δπνκέλσο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  απφ ηελ πνιηηεία.  

Λέμεηο - θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
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. 

«ΤΜΠΡΑΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΗ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΖΜΔΡΔ» 

Ησάλλα Κσζηελίδνπ, MSc Δθπαηδεπηηθφο  

 

ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε θαη ηα παξαδνηέα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Bringing Europe Home Αt School – BEHAS» Erasmus+ KA2. 

Ζ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο ΠΔ Ρνδφπεο κε ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη επηά 

ζπκκεηερφλησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ, πινπνίεζαλ ην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηπρζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε ζρέζε κε γηα ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο πέληε 

Δπξσπατθψλ Ζκεξψλ (νη Ζκέξεο ησλ Γισζζψλ, ηνπ Γαζθάινπ, ηεο νθνιάηαο, ηεο Δπξψπεο 

θαη ε Ζκέξα Καηά ηεο Παηδηθήο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο. Παξάιιεια, πινπνηήζεθαλ 

επηκνξθψζεηο, επηηεχρζεθε ε νξγάλσζε θαη αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ, ε πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε  παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εηαίξσλ. Σφζν κε ηελ εμ απνζηάζεσο, φζν θαη κε ηε δηα δψζεο επηκφξθσζε θαη 

αιιειεπίδξαζε, νη εηαίξνη αληάιιαμαλ ηδέεο, κνηξάζηεθαλ γλψζεηο, ζπλδηνξγάλσζαλ 

εθδειψζεηο, αμηνιφγεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηε δηακνίξαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

   

Λέμεηο θιεηδηά:  ERASMUS+, επξσπατθή δηάζηαζε, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζχκπξαμε  

. 

ΣΟ ΥΗΟΤΜΟΡ Χ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ - ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΔ 

ΈΡΔΤΝΔ 

Οξθαλνχ Γέζπνηλα-Φπρνιφγνο-BScinPsychology 

Σν ρηνχκνξ απνηειεί θχξην θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Χο ελ γέλεη 

αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, πεξηιακβάλεη πνηθίιεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ ηνκέα.Ζ έλλνηά ηνπ πνηθίιεη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ θάζε πνιηηηζκφ. Γλσζηέο, αλά ηα ρξφληα, έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθέο ζεσξίεο, φπσο ε Φπραλαιπηηθή Θεσξία ηεο Φπρηθήο Δθηφλσζεο, ε Κνηλσληνινγηθή 

Θεσξία ηεο Αλσηεξφηεηαο θαη ε Γλσζηαθή Θεσξία ηεο Αζπκβαηφηεηαο. Σν ρηνχκνξ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πνιιέο είλαη νη 

κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρηνχκνξ ζηε γιψζζα, ζηε κάζεζε θαη 

γεληθφηεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηηο εκέξεο πνπ δηαλχνπκε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ηνπ θαζφηη βηψλνπκε άζρεκεο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. 

Χο επεξγεηηθή παξνπζία, εθηνλψλεη, ραιαξψλεη, αλαδσνγνλεί, αλαθνπθίδεη, εθθξάδεη θξηηηθή, 

απειεπζεξψλεη ηε ζθέςε, δειψλεη επράξηζηε δηάζεζε, δεκηνπξγεί θιίκα δεζηαζηάο θαη 

ζηγνπξηάο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Υηνχκνξ, Φπραλαιπηηθή Θεσξία ηεο Φπρηθήο Δθηφλσζεο, Κνηλσληνινγηθή 

Θεσξία ηεο Αλσηεξφηεηαο, Γλσζηαθή Θεσξία ηεο Αζπκβαηφηεηαο, Παηδαγσγηθφ εξγαιείν 

. 

Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 
 

Υαξαιάκπνπο Παλαγηψηα, MSc, Βξεθνλεπηνθφκνο 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηφρνη επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αλίρλεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ απφςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 
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αθνινπζνχλ νη ελήιηθεο πνπ απνηεινχλ ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3 

– 6 εηψλ. Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ηε κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο  ζπλέληεπμεο 

επηρεηξήζεθε κηα εκβάζπλζε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο θαζψο θαη νη παηδαγσγνί 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην δήηεκα ηεο επηζεηηθφηεηαο φπσο απηή εθδειψλεηαη απφ ηα 

παηδηά. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηε Μπηηιήλε ην 

2017 - 2018, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αλ θαη είραλ επαξθείο  γλψζεηο ζρεηηθά κε ην 

εμεηαδφκελν ζέκα, εληνχηνηο ζπλήζηδαλ λα δξνπλ κε γλψκνλα ην ζπλαίζζεκα, δπζρεξαίλνληαο  

έηζη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

Λέμεηο θιεηδηά: πξνζρνιηθή ειηθία, ζσκαηηθή - ιεθηηθή  επηζεηηθφηεηα 

. 

Ζ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Μηιηηάδεο  Νηφβαο, Δθπαηδεπηηθφο ε.α.ε-δηδάθησξ θηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

Δπζαιία Θενδσξίδε, MSc 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζα επηρεηξεζεί λα αλαδεηρηεί ν ξφινο, αιιά θαη  ηα 

ζηνηρεία ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα εξεπλεζεί ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, σο ηερληθή θαη αλαγθαία 

παξάιιειε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πξαγκάησζε ηεο επηθνηλσληαθήο, κα παξάιιεια θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο δεμηφηεηαο θαη ππαξμηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. Θα γίλεη κλεία 

ζηηο ρνιέο επηθνηλσλίαο, ελψ ζα εμεηαζζεί ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε επηθνηλσλία ζε 

ζπζρέηηζε θαη κε ην πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγηζζεί ε ελεξγεηηθή αθξφαζε ζε 

ζρέζε κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ online κνξθή απηήο, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ζπκβνχινπ. Δλψ ζα αλαιπζεί ε ελζπλαίζζεζε κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο κηαο 

πνιπεπίπεδεο ζεψξεζεο, ηφζν ζηε βάζε ησλ ζεσξηψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ 

Goleman, φζν θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ Αλζξσπηζηηθή ρνιή ηνπ  Carl Rogers. Ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε θη αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηδσκέλεο ακθφηεξεο σο πξνυπφζεζε θαη ηθαλή θη 

αλαγθαία ζπλζήθε ε κία ηεο άιιεο ζηε βάζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζρέζεο. 

Οινθιεξψλνληαο ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη κέζα απφ ηε ζεψξεζε ηνπ Yalom, ν 

νπνίνο κε ηελ έλλνηα ηεο «εχζηνρεο ελζπλαίζζεζεο» δίλεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηε ζρέζε 

ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο-ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ελεξγεηηθή αθξφαζε, ελζπλαίζζεζε, ζπκβνπιεπηηθή, ηερληθέο 

. 

Ζ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ: 

ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Νηθφιανο Απνζηφινπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τπνς. Γηδάθηνξαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλαλ ρξήζηκν νδεγφ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηελ  ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ κε ηελ ηνπηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

έξεπλάο ηνπο. Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη έλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα παξέρεη πνηθίια παηδαγσγηθά 

νθέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο. Ζ δηδαθηηθή καο πξφηαζε 

αθνξά ζηελ νξγάλσζε ελφο πξφηδεθη κε ζέκα «Σν αξκεληθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο ρζεο θαη 

ζήκεξα», αιιάκπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα θαιχςεη δηαθνξεηηθά ζέκαηα 

ηνπηθήο ηζηνξίαο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθήο 
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ζπλείδεζεο θαη ζηελ επίηεπμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα.  

Λέμεηο-θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηνπηθή ηζηνξία, ζρέδην εξγαζίαο, κέζνδνο πξφηδεθη 

. 

ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΜΔΑ 

Αληψληνο Σζηβίθεο, Οηθνλνκνιφγνο, 

Αλαζηαζία Σζαλίδνπ, Δηδηθή Παηδαγσγφο 
 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Θεζζαινλίθε. Δπηκέξνπο ζηφρνη είλαη ε 

κειέηε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ησλ δνκψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζηα μελνδνρεία ηνπο, ε χπαξμε ζρεηηθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη ε 

πξφζεζε γηα κειινληηθή αλαδηακφξθσζε ησλ θηηξίσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνηνηηθή έξεπλα βάζε ηεο νπνίαο ήηαλ νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 

ζηειέρε μελνδνρείσλ, ηα νπνία επηιέρζεθαλ κε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ, σζηφζν δελ είλαη φινη 

πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθή αλαδηακφξθσζε ησλ κνλάδσλ θαζψο απαηηνχληαη πςειά 

θνλδχιηα θαη αξθεηφο ρψξνο. πκπεξαίλεηαη ζπλεπψο πσο αθφκε θαληάδεη καθξηλή ε 

απξφζθνπηε πξφζβαζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζε  μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ΑκεΑ, ηνπξηζκφο, μελνδνρεία, πξνζβαζηκφηεηα, πνηνηηθή έξεπλα. 

. 

«ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» 

Εαραξνχια Κπξηάθνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εηζαγσγή κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ πνπ είρε αληίθηππν ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

Ζ ηδέα ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Όινη καδί … ζηελ εμνρή» απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. 

Θα πινπνηεζεί ζε έλα ηξηζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε καζεηηθφ δπλακηθφ 25 αηφκσλ 

ζπγθεθξηκέλα ζε ρσξηφ αγξνηηθήο πεξηνρήο 600 θαηνίθσλ.  Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία 

ηεο θαηλνηνκίαο, ν ζθνπφο, ε πινπνίεζε, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εγεζίαο. 

ην ηξίην αλαπηχζζεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνζηαζεξνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη ηέινο ζην ηέηαξην 

θεθαιαίν αλαιχεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ εγεζία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα έρεη πξσηεχνληα 

ξφιν.    

Λέμεηο θιεηδηά: θαηλνηνκία, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

. 
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ΥΔΓΗΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ-Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΣΖ «ΦΧΛΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ» 

Εαραξνχια Κπξηάθνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ θαηάξηηζε ελφο ζπλνπηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

κάξθεηηλγθ γηα έλαλ Με Κεξδνζθνπηθφ Οξγαληζκφ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ Διιάδα. Πξνθεηκέλνπ έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο-ζηφρνπ, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ. Ζ αλαγθαηφηεηα, νη απαηηνχκελνη πφξνη θαη νη ηαθηηθέο πινπνίεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ απνηππψλνληαη ζην ρέδην Μάξθεηηλγθ (Marketing Plan). Ο Με 

Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο «Φσιηά ηεο Αγάπεο» έρεη θνηλσληθφ, αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα κε 

αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δσή. Σν ζρέδην 

κάξθεηηλγθ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2020 ζε ρξνληθφ νξίδνληα πέληε εηψλ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: ηελ εηζαγσγή, ην πξψην θεθάιαην κε ηελ αλάιπζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηνλ ηξαηεγηθφ 

ρεδηαζκφ MRK, ην ηξίην κε ηηο Πξαθηηθέο θαη Πνιηηηθέο MRK-Μίγκα (4Ρ) θαη ην ηέηαξην 

αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηα πηζαλά ζελάξηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: Marketing, ΜΚΟ, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, αλάιπζε PEST- SWOT, 

ηκεκαηνπνίεζε 

. 

ΜΗΛΧΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖ 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Μνπδάθε Μαξία, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

   Οη ξαγδαίεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ θαηά ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

«επέηξεςαλ» ηελ αλάδπζε ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ. Δίλαη ε επνρή πνπ ε παγθφζκηα θνηλφηεηα 

εηζέξρεηαη ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ή αιιηψο ζηελ ςεθηαθή θνηλσλία, σο ην 

απνηέιεζκα ηεο Φεθηαθήο Δπαλάζηαζεο, πνπ μεθίλεζε ην 1980 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, 

κε ηηο επηπηψζεηο ηεο λα ζπγθξίλνληαη κε εθείλεο πνπ επέθεξε ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (socialmedia), 

πξνθαιψληαο «ξήμε» ζε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη επεξεάδνληαο αηζζεηά φιν 

ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο δσήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη αλαγθψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ηεο αίζζεζεο 

ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. Γελ ζα ήηαλ άιισζηε ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη ζπληζηνχλ πιένλ, έλαλ 

ηδενινγηθφ κεραληζκφ θαη θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο. 

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κία «ζθνηεηλή» πιεπξά ηνπο. Ζ παξνχζα κειέηε 

ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κία ζχληνκε πνηνηηθή έξεπλα, κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

είθνζη άηνκα, θαιχπηνληαο έλα επξχ ειηθηαθφ θάζκα. Αιήζεηα, πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ 

έρνπλ επηθέξεη ζε θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν θαη θπξίσο πφζν ελήκεξνη είλαη νη ρξήζηεο 

ζηνπο θηλδχλνπο ηεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο; 
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Λέμεηο-θιεηδηά: κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ςεθηαθή θνηλσλία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

θίλδπλνη. 

. 

ΑΠΟΦΔΗ ΜΑΘΖΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ 
 

Κιέηζα Νεθηαξία, Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ86 

Πεπνχδε Αηθαηεξίλε, Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ86 

Κιέηζαο Αιέμαλδξνο, Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ86 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε έρεη ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηελ έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε, ζρεηηθά 

κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πνπ πινπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ Ηνπλίνπ 2020 κε 

ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ειεθηξνληθά θαη 

αλψλπκα θαη δφζεθε κεηά ηελ άξζε ησλ κέηξσλ ηεο θαξαληίλαο. Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

ζχληνκεο απάληεζεο, πνιιαπιήο επηινγήο, πιαηζίσλ ειέγρνπ, Likert, επξείαο θιίκαθαο, 

αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ (πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε ζεηηθή ή αξλεηηθή άπνςε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 250 

καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ ηνπ Βφξεηνπ ηνκέα Αζελψλ. Κχξηoο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ καζεηψλ/ηξηψλ Γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, φπσο πινπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ηεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο κνξθήο εθπαίδεπζεο  ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο επαθήο κε ην ζρνιείν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: εμ απνζηάζεσο, ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, αζχγρξνλε εθπαίδεπζε, ζρνιείν, επαθή 

. 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ COACHING ΣΖΝ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

Αγνξίηζα Παπαραηδή, εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ, coach γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία 

 

Σν coaching απνηειεί κηα κε θαηεπζπληηθή παξέκβαζε κε απνδεδεηγκέλα νθέιε ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν, ζηελ πξνζσπηθή δσή, ζηελ πγεία θαη επεμία ηνπ αηφκνπ. ηελ παξνχζα 

παξνπζίαζε ζα επηρεηξεζεί κηα αλαζθφπεζε ηεο αγγιφθσλεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην health 

coaching, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ηνπ, ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ health coach, ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ αζζελή 

(βειηίσζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, αχμεζε απηεπάξθεηαο θαη θηλήηξνπ, επεμία θ.α.), ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο απφ άιιεο ρψξεο. Θα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο θαηλνηφκαο θαη ελαιιαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ health coaching ζηελ νιηζηηθή, θαη πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

αζζελνχο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηε θξνληίδα ηεο πγείαο κε ηελ ειπίδα λα πηνζεηεζεί 

απηή ε πξνζέγγηζε θαη ζηελ Διιάδα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: health coaching, ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε αζζελνχο 

. 

 

«ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΗΖ – ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΑΠΟΦΔΧΝ» 
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M.Ed. Σδνπκεξθηψηε Κιεηψ,  

M.Ed. Κνισληάξε Εσγξαθία 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα 

εζηηάδνπλ ζε επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη ηνλ 

νξηζκφ ησλ κέρξη ηψξα απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν 

δείγκα ηεο  παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 60 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Λαξίζεο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην 16 

ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έθξηλε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο σο απαξαίηεην εξγαιείν εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  Σαπηφρξνλα 

φκσο, ζπκθψλεζε πσο νη κέρξη ζήκεξα θνξείο θαη αμηνινγεηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη έηζη ε αμηνιφγεζε 

θαζίζηαηαη σο κηα επηθίλδπλε δηαδηθαζία γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα βξίζθνπλ αξθεηά αδηαθαλή θαη ζεσξνχλ πσο ηε ζθπηάιε πξέπεη λα 

πάξνπλ νη ίδηνη θαη νη καζεηέο ηνπο. Σνλίδνπλ αθφκε, πσο ε σο ηψξα εθαξκνγή ηεο αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο, δελ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νχηε ζηεξίδεη 

ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Αλη‘ απηνχ πξνβάιιεη κηα κνξθή ζπκκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θνξείο αμηνιφγεζεο, 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

. 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΜΗΑ ΝΔΑ ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, Φηιφινγνο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο 

 

   Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε θαη έξεπλα απνζθνπεί θαηαξράο ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ ―δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή‖ θαη ―θξηηηθή δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε‖ ζήκεξα, ζε έλα ηδηαίηεξα πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη ην ειιεληθφ ζρνιείν βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα λέα πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ππνδνρήο ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ. Σν ειιεληθφ ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα αλαθαηεπζπλζνχλ πξνο κηα 

λέα δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή θαη ζπλαληίιεςε ζηε βάζε θαη ηελ αθεηεξία ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη θπζηθά ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο κηαο θξηηηθήο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζην Γπκλάζην, επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ε αλάδεημε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο 

ζην κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζα ζην Γπκλάζην, κέζσ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. ηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα θαηαγξάθεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

θξηηηθή δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ δεκηνπξγηθήο έληαμεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε ζηεξενηππηθή 

πξνζπάζεηα αθνκνίσζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή, θξηηηθή δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε , δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία, δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο, ΣΠΔ θαη εθπαίδεπζε  
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. 

«Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ» 

Ακπαδάη Υξηζηίλα, Φνηηήηξηα Φπρνινγίαο 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζαλ ζθνπφ ηε κειέηε ηεο επηιεςίαο ε νπνία εκθαλίδεηαη 

ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Αξρηθά, γίλεηαη κηα κειέηε 

ησλ αηηηψλ ηεο εθδήισζεο ηεο επηιεςία θαη ηαμηλνκνχληαη νη ηχπνη επηιεςίαο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη ηα επηιεπηηθά ζχλδξνκα ηεο παηδηθήο επηιεςίαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

αληίθηππν πνπ έρεη ε αζζέλεηα ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νκαιή έληαμε 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη ηε ηάμε. Παξαηίζεηαη ε ζσζηή αληίδξαζε ζε πεξίπησζε 

επηιεπηηθήο θξίζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ζηξαηεγηθέο ελεκέξσζεο, 

ππνζηήξημεο ηνπ παηδηνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία 

δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ άληιεζε πιηθνχ απφ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαζψο 

επίζεο θαη απφ έγθπξεο δηαδηθηπαθέο πεγέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: παηδηθή επηιεςία, ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο 

. 

ΟΜΟΦΟΒΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 

 

Αζελά Α. Βεδπξηδφγινπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, ΜΓΔ Βηνεζηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο 

Θενδψξα Κ. Παληειίδνπ, Γξ. Κνηλσληνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ  
 

Ο νκνθπινθηιηθφο έξσηαο απνηέιεζε δηαρξνληθά αληηθείκελν πνιιαπιψλ, αλακθίβνια 

αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ· νη εθθάλζεηο ηνπ, δίραζαλ ηφζν ηελ θνηλή γλψκε θαη φζν θαη ζε 

παιαηφηεξεο θπξίσο επνρέο, ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ εξσηηθή επηζπκία θαη δηέγεξζε κε 

άηνκα ηνπ ηδίνπ θχινπ, ελέπλεπζε αθφκε θαη ηηο θαιέο ηέρλεο· ελδεηθηηθή σο πξνο ηνχην, είλαη 

ε δξακαηηθή ηαηλία Φηιαδέιθεηα (Philadelphia), ε νπνία απνηππψλεη ζαθψο ηηο θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, ηε δεθαεηία ηνπ ‗90. Ζ 

νκνθνβία, ηηο φςεηο ηεο νπνίαο έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη ην παξφλ, ζπληζηά κηα ζηάζε πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ην θφβν απέλαληη ζην ζεμνπαιηθά «απνθιεζέλ» ππνθείκελν· ε επηθνηλσλία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, φπσο απηή κπνξεί 

έγθαηξα θαη θπξηφηεξα έγθπξα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δε ζα εκπινπηίζεη 

απιά ηηο εγθχθιηεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κα θαη ζα άξεη ηνλ «απεηιεηηθφ» γηα ηελ θνηλσληθή 

λφξκα, ραξαθηήξα ηνπο.  

Λέμεηο θιεηδηά: νκνθνβία, νκνθπινθηιία, παξελφριεζε, ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, ζηξαηεγηθέο 

παξέκβαζεο, ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο    

. 

ΦΤΥΟ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΓΤΝΑΗΚΧΝ. 

«ΝΔΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ. ΜΑΘΑΗΝΧ ΝΑ ΦΡΟΝΣΗΕΧ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ» 
 

Σξηάδα Κνπξηέζα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, MSC Γήκνο Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο 
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Ο Γήκνο Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ W.I.N HELLAS  θαη  ηε Βαζηιηθή 

Ληάθνπ: Φπρνιφγν-Φπρνζεξαπεχηξηα νξγαλψλεη θαη πινπνηεί εηεζίσο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ ηνπ, θχθινπο 15 εβδνκαδηαίσλ ζεκηλαξίσλ, δηάξθεηαο 2 σξψλ, κε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ γπλαηθεία ελδπλάκσζε, ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ πξνζσπηθφηεηα. Σν πξφγξακκα είρε σο ζηφρν ηελ 

γπλαηθεία ελδπλάκσζε, ηελ ζηήξημε γπλαηθψλ πνπ δέρνληαη ζπκπεξηθνξέο βίαο, απηψλ πνπ 

βηψλνπλ κηα δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηα, πνπ νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηε δσή ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Μέζα 

απφ ηα δίσξα εβδνκαδηαία ζεκηλάξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  έγηλε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε 

απελερνπνίεζε ησλ ζπκάησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο απεμάξηεζε απφ ηνλ ζχηε θαη ε 

αλάθηεζε ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο. Παξάιιεια εδφζεζαλ  λνκηθήο 

θχζεσο πιεξνθνξίεο θαη εηδηθέο γλψζεηο γηα ηελ  πξφιεςε θάζε κνξθήο βίαο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αλαγλσξίζνπλ ηηο κνξθέο βίαο ζηα πξψηκα ζηάδηά ηνπο θαη λα ηηο απνηξέςνπλ. ηελ α΄ 

ελφηεηα γίλεηαη ε εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, θαη ε αλάιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, πεπνηζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο ζπληξνθηθέο 

ζρέζεηο. ηε β΄ ελφηεηα αλαιχνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο, πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζ έλα θαθνπνηεηηθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηε δηαρείξηζή ηνπο. Σέινο, ζηε γ΄ ελφηεηα 

πξνβάιινληαη νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ελδπλάκσζεο. ην ζεκηλάξην 

ζπκκεηείραλ 50 γπλαίθεο αλά θχθιν (δχν θχθινη αλά έηνο) πνπ κέζα απφ  πνιιά βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα, αζθήζεηο δηαρείξηζεο άγρνπο θαη πξνζσπηθή ζπκβνπιεπηηθή έγηλε ε πξνζπάζεηα λα 

επηηεπρζεί ν αξρηθφο ζηφρνο πνπ ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηνπο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο ζην λα 

θξνληίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Δλδπλάκσζε γπλαηθψλ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, Αξγπξνχπνιε 

. 

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΣΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ ΣΟΤ 

 

Γξ Γηάλλα Βνπθειάηνπ, Φπρνιφγνο, Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, Γηεπζχληξηα ΓΔ, Phd & MSc 

 

Σν ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πηνζεζία ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ. Ζ έξεπλα αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηξηάληα ζεηψλ κεηέξσλ, ηξηάληα 

παηέξσλ θαη ηξηάληα πηνζεηεκέλσλ ελήιηθσλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πηνζεζία ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ε πνηνηηθή έξεπλα, κέζσ ηεο εηο βάζνπο ζπλέληεπμεο. Οη γνλείο 

απάληεζαλ ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν πνπ ελεκέξσζαλ ην παηδί ηνπο γηα ηελ 

πηνζεζία ηνπ θαη νη πηνζεηεκέλνη ελήιηθεο απάληεζαλ κε πνην ηξφπν ηνπο ελεκέξσζαλ νη γνλείο 

ηνπο γηα ηελ πηνζεζία ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη ζεηνί γνλείο 

εμνηθεηψζεθαλ κε ην παξακχζη ζην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο θαη βνεζήζεθαλ ζηελ έθθξαζε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δίλνληαο εξεζίζκαηα ζην παηδί ηνπο λα ξσηά θαη λα δεηά απαληήζεηο. 

Οη πηνζεηεκέλνη ελήιηθεο ζεψξεζαλ ζεηηθή εκπεηξία ηελ ελεκέξσζε ηεο πηνζεζίαο ηνπο θαη 

ππνζηήξημαλ φηη βνεζήζεθαλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηε δσή ηνπο. Λέμεηο-Κιεηδηά: 

παξακχζη, ζχκβνια, εηθφλεο, ςπρηθή δηεξγαζία, έθθξαζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, εζσηεξηθή εξεκία, απηνγλσζία 

 

. 

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 
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Γξ Αξζηλφε Υαξαιάκπνπο, Δθπαηδεπηηθφο 

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο νδεγνχλ ηνλ παηδαγσγηθφ θφζκν ζε ζπλερείο αιιαγέο, ηηο 

νπνίεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ. ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ απηψλ ε 

εγεζία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν.   Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο απνδεηθλχνπλ φηη 

ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη θαηά πφζν νη θχπξηνη δηεπζπληέο/ηξηεο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ επηά δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε αζηηθέο πεξηνρέο.  

Υξεζηκνπνηήζεθε κεηθηή πξνζέγγηζε έξεπλαο, ζπλδπάδνληαο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

κεζφδνπο. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο  ζπλεληεχμεηο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ έγηλε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο 

δηάθνξεο πεγέο γηα πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα. Οη ζπγθεθξηκέλνη δηεπζπληέο/ληξηεο θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή 

αιιαγψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Χζηφζν, δελ έρνπλ φινη νη δηεπζπληέο ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνλ ίδην βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο  έξεπλαο  κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη ζρνιηθνί εγέηεο.   

Λέμεηο-θιεηδηά: Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, Κχπξνο, κεηθηή πξνζέγγηζε έξεπλαο 

. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Αζαλαζία Κπξέδε MedΠΔ60,  

σηεξία Σζνπιηζίδνπ, MedΠΔ86  

ε έλα ζθεληθφ φπνπ νη απαηηήζεηο γηα επηκφξθσζε θαη δηα βίνπ κάζεζε είλαη δηαξθείο, θαη νη 

εμειίμεηο ζε νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ¨ηξέρνπλ¨, γίλνληαη πξνζπάζεηεο κε ζηφρν λα 

βειηησζεί φρη κφλν ε δηνίθεζε ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη λα αμηνπνηεζεί 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην απαζρνινχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα επσθειεζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη ξαγδαίεο αιιαγέο  θαη νη πνιππινθφηεηεο ηεο «θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο»  έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ, πξνβάιινληαο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο «δηα βίνπ εθπαίδεπζεο-κάζεζεο». Σν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φρη κφλν 

κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ζηελ φζν γίλεηαη πην ζσζηή κνξθή, ζηελ θαηάιιειε ψξα κε 

αθξίβεηα, πεξηεθηηθφηεηα θαη πιεξφηεηα ζε θάζε εκπιεθφκελν θνξέα, είηε απηφ είλαη θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ ζηέιερνο, ιεηηνπξγφο ζηελ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ή ππάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη αμηνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

νη εμειίμεηο (ηερλνινγηθέο) θαζψο θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη. Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηα επίπεδα θαηάξηηζεο ηνπο ζπληζηνχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηελ πηνζέηεζε φζν 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Jimoyiannis&Komis, 2007). ηελ 

παξνχζα κειέηε ζα αλαιπζνχλ ηα θπξηφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα γίλεη βαζκνλφκεζε ησλ βέιηηζησλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηα 

ζρνιηθά δίθηπα. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, sisyfos, webex, eclass, myschool, κεηξηθέο, 

εθπαίδεπζε, ΣΠΔ 

. 

Ζ ΠΟΗΖΖ Χ ΗΑΖ: Ζ ΤΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΖ ΠΟΗΖΖ Χ 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

Υξήζηνο Σνπκαλίδεο, Πνηεηήο 

Dipl.Psych. Νηέπε Ρίδνπ, Κιηληθή ςπρνιφγνο – Φπρνζεξαπεχηξηα 

Ζ πνίεζε σο ίαζε: κηα απξνζδφθεηε ζχκπξαμε ηέρλεο θαη επηζηήκεο, πνπ γίλεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ πάζρνληνο αλζξψπνπ. Ο πνηεηήο σο έλαο «ελ δπλάκεη» ζεξαπεπηήο δξα 

πξνιεπηηθά αιιά θαη ηακαηηθά πξψηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη κέζσ ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

δεκηνπξγίαο γηα ηνλ «αζζελή»-αλαγλψζηε. Απηή ε ιεηηνπξγία, γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα θαη 

ηνλ Μεζαίσλα ζε φιν ην εχξνο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο εμειίρζεθε ηνλ 20ν αηψλα ζηελ 

έλλνηα ηεο Βηβιηνζεξαπείαο σο ηελ ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ θαη ηεο Πνηεηηθήο 

Θεξαπείαο σο ηελ ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο παξαγσγήο ιφγνπ. Δπηιέμακε λα εζηηάζνπκε ζηελ 

Πνίεζε ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ πιηθνχ πνπ πξνζθέξεη πξνο ηαχηηζε θαη αλάιπζε, καδί κε  

ιηηφηεηα θαη ζπκπχθλσζε ησλ ζεκαηλνκέλσλ, ηα νπνία αθνκνηψλνληαη θαιχηεξα κέζσ ηνπ 

έκκεηξνπ ζηνηρείνπ πνπ ζπγρξφλσο ηνπο εμαζθαιίδεη κηα ζηαζεξή δνκή δεκηνπξγψληαο 

αζθαιέο ςπρνινγηθφ πεξηβάιινλ. θνπφο καο είλαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ ζα νξγαλψζνπλ 

ζηελ πξάμε ηελ πξνζέγγηζε απηή κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ πνηεηή θαη ηελ επνπηεία ηνπ θιηληθνχ 

ςπρνιφγνπ-ςπρνζεξαπεπηή. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνίεζε, ίαζε, βηβιηνζεξαπεία, πνηεηηθή ζεξαπεία, ςπρνζεξαπεία  

. 

Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑΣΖ ΚΡΗΖ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ (COVID 19). 

Ακβξνζηάδεο Δκκαλνπήι, Τπνς. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα απνηεινχλ δχν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο, 

κε ην παηδί λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. Οη δπν ζεζκνί είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Υηίδνληαο κηα αξκνληθή ζρέζε επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή 

αλάπηπμε ησλ απξηαλψλ ελειίθσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο (COVID-19), νη 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξνχζαλ δηεμαρζνχλ θαλνληθά 

θαη ε νηθνγέλεηα έγηλε ην κφλν κέξνο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. ε απηήλ ηελ ζπγθπξία έγηλε 

εκθαλέο φζν πνηέ σο ζήκεξα ε αλάγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

ζεζκψλ. ε απηήλ ηε κειέηε εξεπλψληαη, κε ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά εξγαιεία, νη επθαηξίεο, 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΨΤΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σελίδα 89 
 

ηα εκπφδηα θαη νη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο ηεο επηθνηλσλία θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. 

Λέμεηο – Κιεηδηά: ρνιείν, νηθνγέλεηα, ζπλεξγαζία, παηδί, παλδεκία  

. 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΝΟΖΜΟΤΝΖ, ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΣΤΛ ΚΑΗ  ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ  

ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ 

Σ΄ ΣΑΞΖ. 

Ησάλλα Κνπκή, Δθπαηδεπηηθή Φπρνιφγνο, Ph.D 

Καλέιια Γθνχθα., Φηιφινγνο 

νθία Παηζνχ, Απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο 
 

ΚΫληξν Δθπαηδεπηηθάο θαη πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο (ΚΔΤ) ΥΗΟΤ 

Σν έηνο 2019-20, πινπνηήζεθε παξέκβαζε ζε καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ζε 2 ζρνιεία ηεο Υίνπ.  

ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη 

ζηηο ηερληθέο απηνξξχζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε κάζεζή ηνπο γεληθά θαηζηα Μαζεκαηηθά 

εηδηθφηεξα.  Δπηπιένλ ζηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηεο κεηαγλψζεο ηνπο. Ζ 

παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζε 8 δίσξεο ζπλαληήζεηο, κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   Οη 

καζεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (πνιιαπινχο 

ηχπνπο λνεκνζχλεο, καζεζηαθφ ζηπι, επίπεδν απηνξξχζκηζεο, ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ 

ζηα Μαζεκαηηθά) πξηλ ηελ παξέκβαζε.  ηε ζπλέρεηα, ε παξέκβαζε εζηίαζε ζηελ αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ, αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι  (νπηηθφ, 

αθνπζηηθφ, θηλαηζζεηηθφ, κεηθηφ), κε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  ην 

ηέινο, ρνξεγήζεθαλ μαλά ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ην επίπεδν απηνξξχζκηζεο θαη ηε ρξήζε 

κεηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ ζηα Μαζεκαηηθά.  ε θάζε ζπλάληεζε ηεξνχληαλ εκεξνιφγην ζθέςεο 

θαη θφξκα θαηαγξαθήο ησλ βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ.Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ φηη ην καζεζηαθφ ζηπι θάζε παηδηνχ 

επεξεάδεη ηηο κεηαγλσζηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ελψ θάλεθε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο θαη ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.  Δπίζεο, ε δηδαζθαιία ηερληθψλ κάζεζεο είλαη πνιχηηκε, γηαηί 

εληζρχεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ απηνγλσζία θαη απηνβειηίσζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, ηξαηεγηθέο κάζεζεο, η ηάμε, ΚΔΤ Υίνπ 

. 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΗ  ΣΗ «ΜΤΓΔ» ΣΟΤ 

ΑΡΣΡ 
 

Βαζηιηθή  Μηραινγηάλλε Μ.Ed., Δθπ/θφο Π.Δ.Γξεβελψλ 
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Οη Μχγεο (γαιι. "Les Mouches") είλαη ην πξψην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Εαλ-Πσι αξηξ.  

Πξφθεηηαη γηα δξάκα  εκπλεπζκέλν απφ ηνλ ειιεληθφ κχζν ησλ Αηξεηδψλ πνπ αλαπηχζζεη κία 

θηινζνθηθή αληίιεςε ηεο ηξαγσδίαο κε ππαξμηζηηθά ζηνηρεία. Ο αξηξ, πξνζπάζεζε κε ηηο 

Μχγεο λα ελαληησζεί ζηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, ηελ νπνία πξέζβεπε ν 

ζπλεξγαδφκελνο ηφηε κε ηνπο Ναδί, θαζνιηθηζκφο. Σν έξγν πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ ηζηνξηθή 

ηνπ πεξίζηαζε: Απνδίδνληαο ζηνλ Οξέζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξαλζξψπνπ ηνπ Νίηζε ή 

αθφκα ηνπ αληίρξηζηνπ, ν ζπγγξαθέαο αζθεί θξηηηθή ζηελ ηπξαλλία, αθήλνληαο φκσο αηρκέο γηα 

ηελ επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ ζε απηφ ην παηρλίδη εμνπζίαο. Ζ ειεπζεξία έρεη θφζηνο: Ο 

Οξέζηεο γηα απηφλ ην ιφγν παξακέλεη  ζην έξγν απνθνκκέλνο θαη  απφθιεξνο, πξψηα απφ ηνλ 

παηδαγσγφ ηνπ, απφ ηνλ Γία , ηελ αδειθή ηνπ θαη ην ιαφ ηνπ. Ο αξηξ θαηνξζψλεη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηελ πξνζσπηθή δχλακή ηνπ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Τπαξμηζκφο. ειεπζεξία, ηπξξαλία, ηξαγσδία, αξηξ. 

. 

ΟΗ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΔΔΔΔΚ 

(ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 

ηαπξνχια Σζακήηξνπ, Κνηλσληνιφγνο, εθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, εηδηθή παηδαγσγφο 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) πνπ εξγάδεηαη ζηα 

Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) απαηηεί απμεκέλα 

αθαδεκατθά πξνζφληα θαη πνιχπιεπξεο ηθαλφηεηεο. Δπηπιένλ απαηηείηαη ζπλερήο επηκφξθσζε 

ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο. ηελ κειέηε απηή  επηρεηξήζεθε δηεξεχλεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ζηα ΔΔΔΔΚ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο.Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο  (semi-structured) ζε ηξηάληα (30) εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΔΔΔΔΚ. ηφρνο 

λα δηαηππσζεί κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ λα  

βαζίδεηαη ζηηο θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο θαη πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΔΔΔΚ έρνπλ απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα. Ζ 

θαζεκεξηλφηεηα φκσο κέζα ζην ζρνιείν θαη νη  δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ,  

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  έξεπλαο, δεκηνπξγνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 

επηκφξθσζεο θπξίσο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδηαζκφο 

πξνγξακκάησλ, πνηνηηθή έξεπλα 

. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ Ζ ΟΥΗ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΧΝ: ΜΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Άλλα Παιακίδα, Απφθνηηνο ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Ζ παξνχζα εξγαζία, κε ηίηιν: «Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ 

απνθάιπςε ή φρη ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ησλ νκνθπιφθηισλ: Μία πνηνηηθή πξνζέγγηζε», 

πξαγκαηεχεηαη ηηο απφςεηο θαη ηα βηψκαηα νκνθπιφθηισλ, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ε 

νηθνγέλεηα θαη ν ηφπνο πνπ κεγάισζαλ ζηελ απφθαζή ηνπο, γηα ηελ απνθάιπςε ή φρη, ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ εξγαζία βαζίδεηαη ζε δχν ζπλεληεχμεηο απφ δχν 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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νκνθπιφθηινπο άληξεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ κία κηθξή ηνπηθή θνηλσλία ηεο Διιάδαο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε κεζνδνινγία ηεο κε δνκεκέλεο, εληνπηζκέλεο ζπλέληεπμεο. Ζ κία 

ζπλέληεπμε κάιηζηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο κνπ ζην «Istorima», σο 

ηζηνξηθή εξεπλήηξηα. Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ άηνκα κε δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα απφ απηήλ ηεο πιεηνςεθίαο, 

θαζψο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ πσο ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο, ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Λέμεηο – θιεηδηά: Οκνθπινθηιία, ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, ζπλέληεπμε. 

. 

[ΔΠΑΝΑ-]ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Βάζσ Αλδξνχηζνπ, πζηεκηθή Οηθνγελεηαθή Θεξαπεχηξηα ,Ηδξπηηθφ Μέινο θαη Πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ Υαξηζκαηηθψλ Παηδηψλ & ηεο ΚνηλΔπ Aλήθεηλ Δξγαζηεξηαθφ Μέινο 

Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Οηθνγελεηαθψλ Θεξαπεπηψλ 

Δπάγγεινο Βάληδνο, Φπρίαηξνο, πζηεκηθφο Οηθνγελεηαθφο Θεξαπεπηήο, Μέινο ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ Υαξηζκαηηθψλ Παηδηψλ & ηεο ΚνηλΔπ Aλήθεηλ 

Κσλζηαληία Μνπξηδίια, Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο, Τπεχζπλε ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο 

«Καξνπδέι» ΚΓΑΠ 

Δηξήλε Ράγθνπ, Νεπηαγσγφο, εηδ. πζηεκηθή Οηθνγελεηαθή Θεξαπεχηξηα, Ηδξπηηθφ Μέινο & 

Μέινο ηνπ Γ ηεο ΚνηλΔπ Aλήθεηλ 

Αλαζηάζηνο Σζηκάθεο,Μεραληθφο Ζ/Τ & Πιεξνθνξηθήο, Μέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ 

Υαξηζκαηηθψλ Παηδηψλ, Ηδξπηηθφ Μέινο & Μέινο ηνπ Γ ηεο ΚνηλΔπ Aλήθεηλ 

Νηθφιαο Σζηκάθεο, Μέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Υαξηζκαηηθψλ Παηδηψλ Ηδξπηηθφ Μέινο & 

Μέινο ηνπ Γ ηεο ΚνηλΔπ Aλήθεηλ 
 

Ζ έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα αζαθήο, πεξίπινθε θαη ακθηιεγφκελε θαη 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ζεψξεζε θάησ απφ ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη. Γελεηηθά θαη 

θιεξνλνκηθά θαζνξηζκέλνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηνλ γνλφηππν ελψ νη —ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο— επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζηνλ ηξφπν εθδήισζήο ηεο. 3% - 5% 

ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία, θαη ζηνλ ειιαδηθφ πιεζπζκφ εθηηκάηαη ζε 325.000 

ραξηζκαηηθνχο. Οη ραξηζκαηηθνί δελ εληνπίδνληαη θαη δελ αλαγλσξίδνληαη δηφηη, θαηά θαλφλα 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πεξί ‗αξηζηείαο‘ θαη ‗επηηπρεκέλεο‘ πνξείαο 

ζηελ δσή. Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο (ηεζη λνεκνζχλεο) είλαη αθαηάιιεια γηα αθξηβείο θαη 

αμηφπηζηεο κεηξήζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε άδεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εδξάδνληαη 

ζηελ εκηζθαηξηθή επηθξάηεζε. Σα εθπαηδεπηηθά, καζεζηαθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά, αθφκε 

θαη νηθνγελεηαθά πιαίζηα είλαη δπζιεηηνπξγηθά γηα ηνλ ραξηζκαηηθφ θαη ηνλ θαζηζηνχλ 

ηδηαίηεξα επάισην, ελψ νη κφληκα αλεθπιήξσηεο —καζεζηαθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο, 

θαη άιιεο— αλάγθεο ηνπο, νδεγνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, ζε κφληκε 

απνδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ζε «παξαίηεζε». Έλα ζπζηεκηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο 

ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο πξνηείλεηαη σο βάζε γηα ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα —πνπ ειιείπεη αθφκε ζήκεξα ζηελ Διιάδα— πνπ ζα πεξηιακβάλεη πξψηκε 

εθηίκεζε, δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία, θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γνληψλ.  
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Λέμεηο-θιεηδηά: Υαξηζκαηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηζκαηηθψλ, εκηζθαηξηθή επηθξάηεζε 

ραξηζκαηηθψλ, εγθέθαινο ραξηζκαηηθψλ  

. 

Ζ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ 

Αηθαηεξίλε Παπαδνπνχινπ, Γεκνζηνγξάθνο – Τπεχζπλε ηνκέα Γεκνζηνγξαθίαο ζε ηδησηηθφ ΗΔΚ 

– Δθπαηδεχηξηα ζε ηδησηηθφ ΗΔΚ 

Διέλε Σζαιθαηίδνπ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μ.Μ.Δ., ΔΚΠΑ – 

Δθπαηδεχηξηα ζε ηδησηηθφ ΗΔΚ 
 

Ζ επέιαζε ηνπ θνξνλντνχ ζηελ ρψξα καο κεηέβαιε ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ αλζξψπσλ θαη 

έλαο απφ ηνπο θιάδνπο, πνπ επεξεάζηεθε πνιχ, ήηαλ απηφο ηεο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ησλ 

κέηξσλ πνπ εμ αξρήο έιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ήηαλ ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ δηάδνζεο ηνπ ηνχ. Χζηφζν, ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε θαλνληθά, εηζάγνληαο λέα ήζε θαη έζηκα ζηε δηδαζθαιία. 

Ζ κέζνδνο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, βαζηδφκελε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πνπ μεθίλεζε 

αξρηθά ζηα παλεπηζηήκηα θαη γξήγνξα πηνζεηήζεθε απφ φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή κηαο λέαο επνρήο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ πιένλ 

εχθνια θαη γξήγνξα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηε γλψκε, απιά θαη κφλν δεκηνπξγψληαο έλαλ 

ινγαξηαζκφ, ρσξίο ρξνληθνχο θαη ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηερλνινγία, πνπ ζην 

παξειζφλ έρεη βξεζεί αξθεηέο θνξέο ζην ζηφραζηξν φηη πξνθαιεί κνλαμηά, ελ πξνθεηκέλσ έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, αθνχ αθ‘ ελφο κελ επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ησλ καζεκάησλ θαη αθ‘ εηέξνπ 

βγάδεη ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ (αλαγθαζηηθή) απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ, ιφγσ ηνπ ηνχ. Σνχο 

επηηξέπεη, κε άιια ιφγηα, λα ππάξρνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ έζησ θαη εηθνληθήο ηάμεο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ πψο ππνδέρηεθαλ νη θνηηεηέο θαη 

ζπνπδαζηέο ηελ online εθπαίδεπζε, αλ ε κεηάβαζε ζε απηήλ ήηαλ εχθνιε, αλ απαηηνχληαλ λα 

αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο γηα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ, αλ αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επηβεβιεκέλε απνκφλσζε ζην ζπίηη θαη, αλ κειινληηθά, ζα 

ήηαλ έλαο ηξφπνο εθπαίδεπζεο πνπ ζα επέιεγαλ ή ζα πξνηηκνχζαλ ηε δηδαζθαιία ζηελ θιαζηθή 

ηεο κνξθή. Ζ κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

ζα απαληεζεί απφ 50 θνηηεηέο ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη ΗΔΚ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) ηνλ κήλα Ηνχλην. 

Λέμεηο – θιεηδηά: εθπαίδεπζε, θνξνλντφο, εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, Γηαδίθηπν 

. 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΔΔΔΔΚ Δ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΓΗΔΚ 

ηαπξνχια Σζακήηξνπ - Ληάθνπ, ΠΔ78, Μ.Ed. Φχιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, M.Ed. Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε 

Ηθηγέλεηα Σζηακήηξνπ- Σζακήηξνπ, ΠΔ70, Μ.Α Οξζφδνμε Θενινγία, Μ.Α Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία 

θαη Πνιηηηθή 
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Σε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020 πινπνηήζεθε πξφγξακκα ζπλεθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‘ 

Αξηζκ. 172877/Γ3 απφθαζε «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ζπλεθπαίδεπζεο»(ΦΔΚ, Σεχρνο Β‘ 3561/04.11.2016)ησλ καζεηψλ 

ηνπ ΔΔΔΔΚ άκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Βνεζψλ 

Βξεθνλεπηνθφκσλ. Ο ζχιινγνο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ άκνπ απνθάζηζεέπεηηα απφ 

πξφηαζε ηεο Γ/ληξηαο θαη εθπφλεζε πξφγξακκα ζπλεθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΚ 

άκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Σκήκα Β. Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 

καζεκάησλ Θεαηξηθφ Παηρλίδη θαη Δηθαζηηθά, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

ΔΔΔΔΚ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζηφρνπο: Σελ  αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, 

καζεζηαθψλ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλκαζεηψλ/ηξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ζρνιείσλ γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ ζηεδηαθνξεηηθφηεηα. Σελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ακθφηεξσλ ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ. 

Ο ηχπνο ησλ πξνγξάκκαηνο ζπλεθπαίδεπζεο ήηαλ δηνξγάλσζε νξγαλσκέλσλ, θαιιηηερληθψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχζαλ, αθελφο, ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θνηλέο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηηο 28 Οθησβξίνπ, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ, ζηελ 

Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή θαζψο θαη ζηηο Απφθξηεο κε επηηπρία. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε 

θνηλή δηνξγάλσζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ηειηθή γηνξηή γηα ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Σεξκαηίζηεθε φκσο κε ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ ιφγσ ηνπ COVID-19. Με ην 

άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ ζηηο 1 Ηνπλίνπ 2020 αθνινχζεζε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ζρνιείσλ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Λέμεηο θιεηδηά: ζπλεθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελζπλαίζζεζε 

 

Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΤΗΚΖ Α/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΜΓ  

ηαπξνχια Βεγηάδε, MSc Φηιφινγνο -Δηδηθή Παηδαγσγφο  

νθία Παθιαηδφγινπ, Τπ. Γξ. Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θενιφγνο – 

Κνηλσληνιφγνο 

 Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κία έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε θαηεγνξία δπζθνιηψλ, 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε έλα θάζκα γισζζηθψλ δηεξγαζηψλ, δειαδή ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο νκηιίαο, ηεο γξαθήο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (Δηαηξία Φπρηθήο 

Τγείαο, 1990). Σν άηνκν, εθ γελεηήο, δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηδξά ζε ερεηηθά εξεζίζκαηα, 

θαηά ηελ παηδηθή, αιιά θαη κεηέπεηηα ειηθία ηνπ ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο δσήο, φπσο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, ε κνπζηθή παξνπζηάδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ εμάιεηςε ή κείσζε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Γειαδή, θαζηζηά φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν απηφλνκα ηα άηνκα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, κέζσ ηεο 

κνπζηθήο αγσγήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη εληνλφηεξα ε ζρέζε κεηαμχ εηδηθήο 
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αγσγήο θαη ηνπ ηνκέα ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή παξνπζηάδεηαη σο ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ (Pellitteri, 2000). Ζ εθηελήο 

βηβιηνγξαθία θαλεξψλεη ηελ σθειηκφηεηα ηεο κνπζηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηε 

γεληθή αιιά θαη ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παξάιιεια, ην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο, σο κέζσ γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο, 

ηνπο έρνληεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε θαη ζε αιιφγισζζα παηδηά. Φαίλεηαη, φηη ην πνζνζηφ 

ρξεζηκφηεηαο ηεο κνπζηθήο αγσγήο, ζαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κείσζεο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη αξθεηά πςειφ. Όκσο, δελ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο εάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο κνπζηθήο αγσγήο δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εξγαιεία 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηδαζθαιία.  

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνζρνιηθή αγσγή, κνπζηθή, δάζθαινο κνπζηθήο 

. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΜΑΘΖΣΖ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ 

ΦΑΜΑΣΟ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

Άγγεινο Γξνπζφπνπινο, Δηδηθφο Παηδαγσγφο – Πηπρηνχρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κία δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηή 

κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ζε Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο είλαη ε αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα κάζνπλ κε 

θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο γλψζεηο πνπ πξνζθέξεη ην Διιεληθφ ρνιείν θαη λα 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπο θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή. Θα 

παξνπζηαζηνχλ, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, δηάθνξεο ηερληθέο 

θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηδαζθαιία θαη έρνπλ κειεηεζεί απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο θαη έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ηφζν ηα ζρνιηθά βηβιία φζν θαη πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ ππνθαηλφκελν κε 

ζθνπφ ε κάζεζε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα γηα ηνλ καζεηή κε Γηαηαξαρή 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. 

 

ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΟΝΔΨΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ» 

Εαραξνχια Κπξηάθνπ, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλάηαη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο απφ ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο, νη ηξφπνη ελίζρπζήο ηεο, νη επηδηψμεηο απφ ηελ αλάπηπμήο ηεο, θαζψο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά αιιά θαη νη ηξφπνη ππεξλίθεζήο ηνπο. Μέζνδνο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κε εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ θαη 

δείγκα 10 εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθνχ ζηε Υίν ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ ζπλέληεπμε 

νξηνζεηείηαη ζε 6  άμνλεο κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζε θαζέλαλ. Βαζηθφ εχξεκα ζεσξνχκε ηελ 

ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο γνλετθήο ζπκκεηνρήο. 

πκθσλνχλ φηη ε γνλετθή εκπινθή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηνπ ζεηηθνχ 

θιίκαηνο. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απνηεινχλ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, ε δηαθνξνπνίεζε ζηε δνκή ηεο θαζψο θαη ε 
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εζληθφηεηα. Δκπφδηα αλαζηαιηηθά είλαη ε δπζπηζηία ησλ γνλέσλ γηα ηελ επάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην επίπεδν κφξθσζήο ηνπο θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Σέινο ε επηκφξθσζε 

είλαη ηνκέαο πνπ δχλαηαη λα απνηειέζεη επηθνπξηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επηθνηλσλία. 

Λέμεηο θιεηδηά: γνλετθή ζπκκεηνρή, απφςεηο, εθπαηδεπηηθνί, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

. 

Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ 

Eπζηξάηηνο Βαράξνγινπ, Καζεγεηήο (ΠΔ02), Μεηαδηδάθησξ - εξεπλεηήο Α.Π.Θ.  

Τπ. Γξ. νθία Παθιαηδφγινπ, Θενιφγνο, Κνηλσληνιφγνο 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ζα επηρεηξήζνπκε 

λα απνδειηηψζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ζπκπεξίιεςε είλαη κηα έλλνηα ε νπνία δελ έρεη απνθηήζεη αθφκε έλαλ κνλαδηθφ 

νξηζκφ πνπ λα ζπκθσλνχλ φζνη αθνινπζνχλ ηελ πξαθηηθή ηεο. Αξρηθά, ζα ήηαλ επθνιφηεξν λα 

εμεηάζνπκε ηη δελ είλαη ε ζπκπεξίιεςε, αληί γηα ην ηη είλαη: ζπκπεξίιεςε ινηπφλ δελ είλαη ν 

απνθιεηζκφο ή ν δηαρσξηζκφο νχηε φκσο θαη ελ ιεπθψ έληαμε. Ζ ζπκπεξίιεςε απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα ζπκπφξεπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκπεξίιεςεο, απνηειεί ε ρξήζε ηεο ιέμεο 

«ζπκπεξηιακβάλνληαη» θαη φρη απιψο «ζπκκεηέρνπλ», θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ L. Green ―Ζ έλλνηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη σο 

ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνρήο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηε ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη πξνζσπηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθξίζεσλ‖. Ζ 

ζπκπεξίιεςε εζηηάδεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φρη κφλν ζε νξηζκέλνπο. Ηζηνξηθά, σο 

ζπκπεξίιεςε ζεσξείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αηζζεηεξηαθέο θαη/ή ζσκαηηθέο εηδηθέο 

αλάγθεο ή ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξνληαη σο «παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο». ήκεξα 

ε ζπκπεξίιεςε ζπλδέεηαη κε έλα πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο δηαθνξψλ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζε 

φια ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αθφκα θαη ζηνπο ελήιηθεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: πκπεξίιεςε, εθπαίδεπζε, έληαμε, απνθιεηζκφο, δηαρσξηζκφο 
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Γνωπίζηε ηιρ επιμοπθωηικέρ, επεςνηηικέρ, 

κοινωνικέρ και λογοηεσνικέρ δπάζειρ μαρ 
 

•Δπιμοπθωηικά ζεμινάπια: http://ppy.aegean.gr 

•Γωπεάν βιβλία και άπθπα: https://bit.ly/2TFAyBY 

•Δπιζηημονικά Πεπιοδικά: https://bit.ly/3hCrN6v 

•ςνέδπια ΦςσικήρΤγείαρ: https://bit.ly/2Ub457n 

•Έπεςνα: https://bit.ly/3eOpxXJ 

•Λογοηεσνία: https://bit.ly/2X6kElF 

•Δπιζηημονικά Άπθπα: https://bit.ly/3hDC7LB 

•Καηάθεζη άπθπων ζε επιζηημονικό πεπιοδικό: http://bit.ly/2TCE8hk 

•Μοςζεία και μοςζειακή αγωγή: https://bit.ly/3hAuAgQ 
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