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Ομαδική Συνεργατική Μεντορία (Peer Group Mentoring): 

σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση του μοντέλου μέσω 

συνεργατικής έρευνας δράσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

νηπιαγωγών 
 

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

 
Επιβλέπουσα: Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις-κλειδιά 
Επαγγελματική ανάπτυξη, ομαδική συνεργατική μεντορία, συνεργατική έρευνα δράσης 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο  

Διερευνήθηκε η έννοια, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη (ΕΑ) του εκπαιδευτικού. Μέσω της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδεικνύεται η σημασία συνεργατικών και ενεργητικών 
ερευνητικών παραδειγμάτων για την ΕΑ. Προτείνουμε λοιπόν το μοντέλο της ομαδικής 
συνεργατικής μεντορίας (ΟΣΜ) που συνδέεται με την έννοια της ενοποιημένης 
παιδαγωγικής (integrated pedagogy) και ενσωματώνει τις μορφές της τυπικής, άτυπης και 
μη τυπικής μάθησης, μέσω της αξιοποίησης του κριτικού κονστρουκτιβισμού ως βασική 
θεωρητική του αρχή. Παράλληλα, μελετήθηκε η συνεργατική έρευνα δράσης (ΣΕΔ) που 
αναδεικνύει το μοντέλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή, όπου εμπλέκεται ο ίδιος σε μία 
συστηματική έρευνα δράσης στο σχολικό περιβάλλον, καθώς αποτελεί πλέον σημαντική 
έννοια για τον σχεδιασμό μοντέλων ΕΑ των εκπαιδευτικών. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της ΔΔ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του μοντέλου 
της ΟΣΜ στην εκπαιδευτική πράξη, μέσω ΣΕΔ για την ΕΑ των εκπαιδευτικών. Ο κεντρικός 
στόχος που απορρέει από τη μελέτη του μοντέλου σχετίζεται με τη διερεύνηση του ως προς 
τη θεωρητική και πρακτική του διάσταση και την εφαρμογή του στην πράξη μέσω ΣΕΔ.  

1. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική ανάπτυξη;  

2. Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί το παραδοσιακό μοντέλο της μεντορίας και ποιες είναι οι 
απόψεις τους για αυτήν;  

3. Μπορεί η ΟΣΜ μέσω ΣΕΔ να συμβάλλει στην ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των εν 
ενεργεία εκπαιδευτικών;  

4. Ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχει για την εφαρμογή του μοντέλου της ΟΣΜ μέσω της ΣΕΔ;  

5. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη από την ΟΣΜ για τη σχολική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα; 
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Μέθοδος 

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μία προπαρασκευαστική εφαρμογή της πειραματικής 
εφαρμογής του μοντέλου της ΟΣΜ σε μεικτή ομάδα περίπου 15 νηπιαγωγών και θα 
ακολουθήσει η πειραματική εφαρμογή του μοντέλου της ΟΣΜ μέσω της ΣΕΔ, διάρκειας 
ενός ακαδημαϊκού έτους. Η πειραματική ομάδα θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μέσω ΣΕΔ 
τους στόχους σχετικά με τους προβληματισμούς που αναδείχθηκαν στην 
προπαρασκευαστική φάση. Η ομάδα θα πραγματοποιεί συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ασύγχρονη πλατφόρμα για τα μέλη, όπου θα 
υπάρχει διαθέσιμο υλικό για το θέμα/ προβληματισμό που επιλέγει η ομάδα να ασχοληθεί. 
Για τη συλλογή των δεδομένων θα αξιοποιηθεί η ηχογράφηση, το ημερολόγιο και η 
ημιδομημένη συνέντευξη. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Προσδιορισμός/ καθορισμός μεθόδου. 
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Η επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση των έξυπνων 

τηλεφώνων για την προαγωγή της επικοινωνίας και της κοινωνικής 

τους δικτύωσης, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους 
 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  

 
Επιβλέπουσα: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
 
Λέξεις κλειδιά 

Τρίτη ηλικία,  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνα τηλέφωνα,  εκπαίδευση ενηλίκων 

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος ενηλίκων (διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, δόμηση περιεχομένου και 
οργάνωση προγράμματος, υλοποίηση προγράμματος και αξιολόγησή του). Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τα οφέλη που 
μπορούν να έχουν από αυτήν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία 
(Leist, 2013; Ma, Chan, and Chen, 2016; Ramón-Jerónimo, Peral-Peral, & Arenas-Gaitán, 
2013; Jung, Walden, Johnson, & Sundar, 2017). Η ομάδα στόχος είναι άτομα τρίτης ηλικίας 
που συμμετέχουν στα ΚΑΠΗ Κομοτηνής και Ξάνθης. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι ζητούν όχι μόνο συγκεκριμένο μέσο εκπαίδευσης 
(smartphone) αλλά και συγκεκριμένα θεματικά πεδία. H έλευση του Covid-19 οδήγησαν τον 
εκπαιδευτή σε αναζήτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας από τη διά ζώσης που είχε 
αρχικά σχεδιαστεί να διεξαχθεί, όπως αυτό της διαδικτυακής μάθησης (Παυλή Κορρέ & 
Λευθεριώτου, 2020). 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Η διερεύνηση της σχέσης των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις ΤΠΕ και των αναγκών 
επιμόρφωσής τους, καθώς και των ωφελειών στη ζωή τους από την παρακολούθηση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τη χρήση και την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων 

- Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας σε σχέση με τη χρήση 
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  

- Πώς μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα αλλά και να αξιοποιήσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους μέσα από τη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων 

Πώς μπορεί η αξιοποίηση των έξυπνων τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
να προάγει την επικοινωνία των ατόμων τρίτης ηλικίας και την κοινωνική τους δικτύωση. 
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Μέθοδος 

Έχει γίνει διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ηλικιωμένων που συμμετέχουν 
στις δύο δομές, μέσω ατομικών συνεντεύξεων, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τους 
λόγους που θα ήθελαν να τις αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους, καθώς και η 
διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν σε ένα σχετικό πρόγραμμα. 

 

Αποτελέσματα 

Η διερεύνηση των αναγκών, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στη 
χρήση email, χρήση των social media (Facebook), την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των 
μελών των δύο ΚΑΠΗ, αλλά και να χρησιμοποιούν χρήσιμες εφαρμογές που θα 
διευκολύνουν την καθημερινότητά τους π.χ. ανανέωση του χρόνου ομιλίας της κινητής 
τηλεφωνίας. 

Λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν βίντεο-μαθήματα για να αντικατασταθεί η διά ζώσης 
εκπαίδευση που είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί. Η θεματολογία των βίντεο-
μαθημάτων διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση - Συλλογή δεδομένων  Επεξεργασία 
και ανάλυση δεδομένων 
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Διερευνώντας τη συγκρότηση της έννοιας της μάθησης από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 

 
Επιβλέπουσα: Μαρία Παπανδρέου, Επίκουρη  Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις-κλειδιά  

Αντιλήψεις, μάθηση, μαθησιακή ταυτότητα, κοινωνικό – πολιτισμική θεωρία, προσχολική 
ηλικία 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι η διερεύνηση της 
συγκρότησης της έννοιας της μάθησης και της μαθησιακής ταυτότητας από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, ως αποτέλεσμα συμμετοχής τους σε διάφορα πλαίσια, άτυπα 
(οικογένεια, κοινότητα) και τυπικά (σχολείο), τα οποία έχουν διαφορετική δυναμική και 
χαρακτηριστικά.  Η μελέτη αυτή θεμελιώνεται στις βασικές αρχές της κοινωνικό-
πολιτισμικής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία, η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και 
η οικειοποίηση πολιτισμικών εργαλείων διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των παιδιών και στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο εκείνα 
νοηματοδοτούν διάφορα ζητήματα της καθημερινής τους ζωής, συμπεριλαμβανομένης και 
της διαδικασίας της μάθησης (τι σημαίνει μαθαίνω). 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο παιδιά προσχολικής 
ηλικίας αντιλαμβάνονται τη μάθηση και τη μαθησιακή τους ταυτότητα. Τα ερευνητικά 
ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:  

1) Πως αντιλαμβάνονται παιδιά προσχολικής ηλικίας την έννοια της μάθησης,  

2) Πως συγκροτείται η μαθησιακή τους ταυτότητα,  

3) Ποιοι παράγοντες και πως επηρεάζουν τη συγκρότηση της έννοιας της μάθησης και της 
μαθησιακής ταυτότητας από τα παιδιά. 

 

Μέθοδος 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στη συστηματική ανασκόπηση (ΣΑ) της διεθνούς 
βιβλιογραφίας (Systematic literature review), η οποία πραγματοποιήθηκε τον πρώτο χρόνο 
διεξαγωγής της μελέτης. Σκοπός της ΣΑ ήταν η συγκεφαλαίωση των προγενέστερων 
μελετών που σχετίζονται με θέμα της ΔΔ. Για τον εντοπισμό της σχετικής βιβλιογραφίας 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση σε τέσσερις βάσεις δεδομένων και αναζήτηση 
στις βιβλιογραφικές αναφορές των μελετών που εντοπίστηκαν από την ηλεκτρονική 
αναζήτηση. Τέλος, αξιοποιήθηκαν ήδη γνωστές μελέτες, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν κατά 
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τις δύο προηγούμενες φάσεις. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: σχεδιασμός 
συστηματικής ανασκόπησης, αναζήτηση μελετών, αποτίμηση μελετών, σύνθεση και 
ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στην παρουσίαση εξετάζονται μεθοδολογικά ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 
συζητιούνται οι προοπτικές που ανοίγονται για την εξέλιξη της έρευνας στο πλαίσιο της ΔΔ. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση -προσδιορισμός/ καθορισμός 
θέματος. 
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Διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής και εκπαιδευτικοί: προοπτικές 

για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

 
Επιβλέπουσα: Tσιτουρίδου Μελπομένη, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Διαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η  δημιουργία και η αξιολόγηση μιας 
Κοινότητας Πρακτικής Εκπαιδευτικών (ΚΠΕ).  H βιβλιογραφική ανασκόπηση  έδειξε 
περιορισμένα  εμπειρικά δεδομένα σε θέματα  δημιουργίας και εξέλιξης ΚΠΕ. Συγκεκριμένα 
σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει ποικιλία σταδίων για την περιγραφή του κύκλου ζωής των 
Κοινοτήτων Πρακτικής (ΚΠ),  τα στάδια αυτά όμως σπάνια έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
εμπειρικής έρευνας. Όσον αφορά την αξιολόγηση των ΚΠ, η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως 
στη συλλογή δεδομένων από συνεντεύξεις με ποιοτικές μεθόδους, όπως η ποιοτική 
ανάλυση μηνυμάτων και συζητήσεων, σε επίπεδο ατομικό ή ομαδικό ως αντιλαμβανόμενα 
οφέλη. Ελάχιστες έρευνες χρησιμοποίησαν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή 
των μελών,  που προέρχονται από τις ψηφιακές πλατφόρμες. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στη δημιουργία και μελέτη 
μιας Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής  Εκπαιδευτικών μικρών παιδιών με τομέα 
ενδιαφέροντος την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην τάξη τους. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν για τη διερεύνηση του παραπάνω σκοπού είναι: 

1. Η Κοινότητα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ΚΕΡ) που δημιουργήθηκε στη συγκεκριμένη 
έρευνα αποτέλεσε Κοινότητα Πρακτικής; Ποια είναι η εξελικτική πορεία της ΚΕΡ με 
όρους συμμετοχής και πραγμοποίησης; 

2. Ποια είναι η σχέση γνωστικής και διδακτικής παρουσίας στην ομάδα εκπαιδευτικών  
της έρευνας που αλληλεπιδρούν με θέμα την εκπαιδευτική ρομποτική;   

3. Ποια είναι η αντιλαμβανόμενη αξία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην ΚΕΡ; 
Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη συγκεκριμένη κοινότητα; 
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Μέθοδος 

Η παρουσίαση στην Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων  αφορά στη 
μεθοδολογία για τη διερεύνηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. Συγκεκριμένα  αφορά 
στο τελικό ερωτηματολόγιο αποτίμησης της ΚΕΡ, το οποίο θα συμπληρωθεί από τα μέλη  
της, προκειμένου να  συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για την απάντηση του 
τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. Το ερωτηματολόγιο έχει ποιοτικό προσανατολισμό, οι 
περισσότερες ερωτήσεις είναι ανοιχτές και  επιλέχθηκαν γιατί επιτρέπουν την εις βάθος 
έρευνα και την καλύτερη κατανόηση των απόψεων και  κινήτρων των μελών της ΚΕΡ  για τη 
συμμετοχή τους και  της σημασίας που της αποδίδουν.  Θα τεθούν θέματα  εκτίμησης της 
εγκυρότητας του εργαλείου  με κριτήρια τη  φαινομενική εγκυρότητα και την εγκυρότητα 
περιεχομένου. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συλλογή δεδομένων 
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Εξάσκηση επιτελικών λειτουργιών σε παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας: Πρόγραμμα παρέμβασης με τεχνολογίες 

επαυξημένης πραγματικότητας 

 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ 

 
Επιβλέπουσα: Ζωή Μπαμπλέκου, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ), Επιτελικές λειτουργίες (ΕΛ), παιδιά, προγράμματα 
παρέμβασης 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Η σπουδαιότητα της εξάσκησης των ΕΛ των παιδιών συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, 
επειδή ευθύνονται για τον γνωστικό έλεγχο της συμπεριφοράς και είναι κομβικής σημασίας 
για τη γνωστική ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία. Έρευνες για την εξάσκηση των ΕΛ με 
χρήση τεχνολογικών εργαλείων έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στις τέσσερις βασικές ΕΛ, 
και ανέδειξαν τη σημασία της οικολογικής εγκυρότητας. Παράλληλα, η καθολική αποδοχή 
της ψηφιακής τεχνολογίας συνδέεται με πιθανά προβλήματα λόγω λανθασμένης χρήσης. 
Τα χαρακτηριστικά της ΕΠ καθιστούν τη χρήση της κατάλληλη για την εξάσκηση των ΕΛ, την 
προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της οικολογικής εγκυρότητας και την ανάδειξη της 
ορθής χρήσης της τεχνολογίας. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Στόχος είναι να ερευνηθεί εάν η χρήση ΕΠ μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των παιδιών 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε έργα που μελετούν τις τέσσερις βασικές ΕΛ. 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

-Μπορεί η ενσωμάτωση ΕΠ στην εξάσκηση ΕΛ να οδηγήσει σε βελτιώσεις των επιδόσεων σε 
έργα αξιολόγησης των ΕΛ; 

-Η βελτίωση που μπορεί να παρουσιαστεί θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να 
παρουσιάσει μια ομάδα η οποία θα δεχθεί παρέμβαση με άλλες μεθόδους; 

-Η βελτίωση της πρώτης ομάδας θα διαρκέσει περισσότερο από αυτή της δεύτερης; 

-Το ερευνητικό εργαλείο θα είναι οικολογικά έγκυρο και θα συμβάλει σε ορθότερη χρήση 
της τεχνολογίας; 

 

Μέθοδος 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί πιλοτική έρευνα, ώστε να μπορέσουν να δοκιμαστούν τα 
εργαλεία και ο σχεδιασμός.  
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Στην έρευνα θα συμμετάσχουν 360 μαθητές, 180 προσχολικής και 180 πρώτης σχολικής 
ηλικίας. Κάθε ηλικιακή ομάδα θα χωριστεί σε δυο πειραματικές και μια ελέγχου. Θα 
πραγματοποιηθούν τρεις αξιολογήσεις των ΕΛ. Οι δυο πειραματικές ομάδες θα δεχθούν 
παρεμβατική διδασκαλία (μια με και μια χωρίς ΕΠ) και η ομάδα ελέγχου δεν θα δεχθεί 
παρέμβαση. Τα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Listening Recall, 
Updating Word Span task, Dimentional Change Card Sort και Attention Network Test. Τα 
δεδομένα θα υποστούν στατιστική επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Προσδιορισμός/ καθορισμός μεθόδου  
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Η παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του νηπιαγωγείου στην 

εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων στον τομέα των  

φυσικών επιστημών 

 

ΣΟΦΙΑ ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ 

Επιβλέπων: Δημήτρης Γερμανός, Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 
 
Λέξεις-κλειδιά  

Παιδαγωγική αξιοποίηση χώρου, προσχολική εκπαίδευση, συνεργατική διδασκαλία, 
φυσικές επιστήμες. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Η θεωρητική προσέγγιση της έρευνας βασίζεται σε τρεις θεωρητικούς άξονες: α) στην 
παιδαγωγική προσέγγιση του χώρου, β) στη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση και γ) στη 
διδακτική προσέγγιση των φυσικών επιστημών. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε: α)  η αλληλεξάρτηση υλικής & κοινωνικής δομής του 
χώρου της τάξης και ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός της, 

β) οι προσεγγίσεις, οι προϋποθέσεις, τα στάδια εφαρμογής και οι τεχνικές της συνεργατικής 
διδασκαλίας και μάθησης και γ) η διδακτική προσέγγιση των Φυσικών επιστημών, στο 
πλαίσιο των βασικών αρχών, της σημασίας και των δυσκολιών των Φ.Ε., με εστιασμό στη 
διερεύνηση των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τον κύκλο του νερού. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της διατριβής, είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης του χώρου του 
νηπιαγωγείου, μέσα από την αναδιοργάνωση του και την εφαρμογή συνεργατικών 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου των Φ.Ε., στη θεωρητική ενότητα 
του κύκλου του νερού.  

Πιο συγκεκριμένα διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1)Υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ της υλικής και κοινωνικής  δομής του χώρου στις 
σχέσεις μεταξύ των παιδιών & στις σχέσεις με την νηπιαγωγό, κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής συνεργατικών δραστηριοτήτων πάνω στο πεδίο των Φ.Ε.; 

2)Ο χώρος του νηπιαγωγείου μέσα από την αναδιαμόρφωσή του κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, λειτουργεί με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοζόμενος 
στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

3)Τα νήπια αποκτούν γνώσεις και βιώματα από τον τομέα των φυσικών επιστημών μέσα 
από την συμμετοχή τους σε ομάδες, ακολουθώντας μια δυναμική διαδικασία που βασίζεται 
στο ότι διαφοροποιούν κάθε φορά τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες τους; 
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4)Η δημιουργία εκπαιδευτικών τόπων μέσα από τη χρήση σημειολογικών μεταλλάξεων 
στον χώρο της σχολικής τάξης, ενισχύει την καλύτερη κατανόηση των Φυσικών εννοιών από 
τα νήπια; 

 

Μέθοδος 

Επιλέξαμε την ερευνητική μέθοδο της έρευνας δράσης, καθώς στόχος ήταν να ερευνήσουμε 
το περιβάλλον της σχολικής τάξης και τα υποκείμενά της (εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες), 
τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Δείγμα της έρευνας, αποτέλεσαν τέσσερα νηπιαγωγεία της περιφέρειας του Πειραιά. Δύο 
πειραματικές τάξεις με σύνολο 46 παιδιά και δύο τάξεις ελέγχου με σύνολο 45 παιδιά. 

Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων, αξιοποιήθηκε η συνέντευξη των νηπίων, τα 
ερωτηματολόγια νηπιαγωγών, η εφαρμογή γνωστικού τεστ, το πρωτόκολλο παρατήρησης,  
η φωτογράφιση  και η ηχογράφηση των παιδιών και στις τρεις φάσεις της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, το ημερολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων – γεγονότων, η αξιολόγηση 
ομάδων από την νηπιαγωγό και η αυτοαξιολόγηση των ομάδων. 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, αξιοποιήθηκε η  ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου (Mayring).  Ως προς την ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων του γνωστικού 
τεστ, ακολουθήσαμε την ένταξη των απαντήσεων των παιδιών σε κατηγορίες (συμβατές 
απαντήσεις, ενδιάμεσες απαντήσεις, μη συμβατές απαντήσεις, χωρίς απάντηση), ανάλογα 
με το πόσο οι απαντήσεις προσέγγιζαν το επιστημονικό πρότυπο.  

 

Αποτελέσματα 

Η υλική, όσο και η κοινωνική δομή των πειραματικών τάξεων, κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής μας παρέμβασης, λειτούργησαν σε ένα κοινό πλαίσιο εξάρτησης και 
επίδρασης των μεταξύ τους στοιχείων, έτσι ώστε κάθε φορά που διαμορφωνόταν με 
διαφορετικό τρόπο η υλική δομή της τάξης, μέσα από την αναδιοργάνωση του χώρου, 
διαπιστωνόταν και η αλλαγή του ρόλου, των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των 
ομάδων των νηπίων. 

Η δυνατότητα αναδιοργάνωσης του χώρου, η ελευθερία κινήσεων, μετακινήσεων, θέσης 
και στάσης του σώματός για τα παιδιά των πειραματικών τάξεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου χώρου που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ενισχύοντας τον συνεργατικό της χαρακτήρα, αλλά και την ενεργή συμμετοχή 
τους σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Επίσης, η δημιουργία μικροπεριβαλλόντων, μέσα από τη χρήση σημειολογικών 
μεταλλάξεων, από τα ίδια τα νήπια, κατάργησε τη μονοδιάστατη λειτουργία του χώρου και 
τον κατέστησε πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ των νηπίων, καθώς στήριξε και ενίσχυσε τη 
δραστηριότητά τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την μεγάλη επιτυχία των παιδιών 
των πειραματικών τάξεων στο γνωστικό τεστ. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Ολοκλήρωση 
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Μεταφραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις σε διηγήματα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη κατά τη μεταφορά τους στην 

Νεοελληνική για παιδιά και νέους 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΚΑ 

 
Επιβλέπουσα: Μελπομένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 

 
Λέξεις κλειδιά 

Ενδογλωσσική μετάφραση, Διασκευές για παιδιά, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη 
δημοτική 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συγκριτική εξέταση των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη και 
της μετάφρασής τους στην νεοελληνική για ανήλικους. Η γλωσσική μετακίνηση μιας 
εξιστόρησης και η διασκευή της για μικρότερη ηλικιακά κατηγορία αναγνωστικού κοινού 
υπονοεί, και επιφέρει, και την μετακίνηση του κοινωνικοπολιτισμικού της συγκείμενου. 
Στην περίπτωση των έργων του Παπαδιαμάντη πρόκειται για γλωσσική μετακίνηση από το 
σκιαθίτικο γλωσσικό ιδίωμα στη νεοελληνική, ενώ αναμένεται να γίνουν και προσαρμογές 
του πολιτισμικού συγκείμενου της Σκιάθου της εποχής του, ώστε να γίνουν κατανοητά τα 
αφηγούμενα γεγονότα στους ανήλικους αναγνώστες της χώρας μας. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Στόχος της διατριβής είναι ο εντοπισμός και σχολιασμός τυχόν μεταφραστικών 
τροποποιήσεων που αλλοιώνουν την πολιτισμική πραγματικότητα των διηγημάτων. Σημείο 
εξέτασης και κριτικής προσέγγισης είναι, επίσης, και οι εικονογραφικές αναπαραστάσεις 
και τα περικειμενικά δεδομένα των βιβλίων, επειδή λειτουργούν διαμορφωτικά για το 
τελικό νόημα της εξιστόρησης. Οι προσαρμογές που θα διαπιστωθούν αναμένεται να 
προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο γραφής/μετάφρασης κειμένων 
για παιδιά στη χώρα μας, καθώς και ως προς τις αντιλήψεις που περιβάλλουν την παιδική 
ηλικία και το παιδαγωγικό ορθό ανάγνωσμα. Επιμέρους στόχος της εξέτασης είναι η 
συμβολή στον διάλογο περί θεμιτού ή όχι της ενδογλωσσικής μετάφρασης των διηγημάτων 
του Παπαδιαμάντη και, συνακόλουθα, άλλων Ελλήνων διηγηματογράφων της εποχής του. 

 

Μέθοδος 

Η ενδογλωσσική μετάφραση στερείται διακριτού θεωρητικού μοντέλου μελέτης και 
υιοθετεί θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία της διαγλωσσικής μετάφρασης. Αυτό 
συμβαίνει για δύο λόγους. Αρχικά, διότι στη δεύτερη έχει επικεντρωθεί για χρόνια διεθνώς 
το επιστημονικό ενδιαφέρον και, σε δεύτερο επίπεδο, επειδή υφίσταται στενή συνάφεια 
ανάμεσα στα δύο είδη μετάφρασης. Καθώς οι Περιγραφικές Μεταφραστικές Σπουδές 
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παρατηρούν και περιγράφουν τα μεταφραστικά γεγονότα και αναζητούν τους λόγους που 
οδήγησαν σε συγκεκριμένες μεταφραστικές επιλογές, η εξέταση αντλεί μεθοδολογικά 
εργαλεία από το πεδίο της περιγραφικής μεταφρασεολογίας και της θεωρίας των 
«Περιγραφικών Μεταφραστικών Σπουδών» (“Descriptive Translation Studies”). Ειδικότερα, 
αξιοποιείται το μοντέλο του Göte Klingberg (1986) ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για 
τον έλεγχο των πολιτισμικών προσαρμογών. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συγγραφή 
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Μελέτη αναστοχαστικών διαδικασιών σε περιβάλλοντα 

επικοινωνίας από απόσταση 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ 

 
Επιβλέπουσα: Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Αναστοχασμός, μαθησιακή αναλυτική, τεχνολογίες μάθησης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 
περιβάλλοντα επικοινωνία από απόσταση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στοχεύουν στην ανάπτυξη 
επαγγελματιών που αναστοχάζονται κριτικά πάνω στις πρακτικές και τις αντιλήψεις τους. Η 
κοινωνική φύση του αναστοχασμού επισημαίνεται από τα πρώτα εγχειρήματα 
εννοιολόγησής του, παρόλα αυτά για χρόνια ο αναστοχασμός γινόταν αντιληπτός ως 
ατομική διεργασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς τη μελέτη του ως 
διαδικασία που διαμεσολαβείται από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα σύγχρονα 
διαδικτυακά περιβάλλοντα μπορούν αφενός να ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό και τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αφετέρου εμπλουτίζουν τα εργαλεία μελέτης του 
αναστοχασμού. Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η κοινωνική διάσταση του 
αναστοχασμού υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπό της διατριβής αποτελεί η εννοιολόγηση του αναστοχασμού ως κοινωνικής 
διαδικασίας, μέσα από τις ακόλουθες διαστάσεις: 

1. Πλαίσιο διάδοσης: Ποιοι παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την αύξηση των 
δημοσιεύσεων που ορίζουν τον αναστοχασμό ως κοινωνική διαδικασία; Συνδέεται η 
εξάπλωση των διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων με την εξάπλωση της 
κοινωνικής θεώρησης του αναστοχασμού; 

2. Ορισμοί και επιλογές στο ερευνητικό πεδίο του χώρου: πως ορίζεται η κοινωνική 
διάσταση του αναστοχασμού; ποια θεωρία πλαισιώνει τους ορισμούς; η μορφή του 
αναστοχασμού και τα εργαλεία μελέτης του διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα; 

3. Προφίλ αναστοχασμού εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε ατομικές και 
συλλογικές διαδικτυακές δράσεις αναστοχασμού. 

 

Μέθοδος 

Η παρουσίαση στην Επιστημονική Συνάντηση των ΥΔ, αφορά την εγκυροποίηση του 
μεθοδολογικού πλαισίου που θα χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό των διαδικτυακών 
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ατομικών και συλλογικών δράσεων αναστοχασμού (για την απάντηση του γ’ ερευνητικού 
ερωτήματος). Το ζήτημα της εγκυροποίησης του πλαισίου έρευνας κρίνεται σημαντικό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι παρατηρούμενες συμπεριφορές στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα μπορούν να χαρακτηριστούν ως “αναστοχαστικά ίχνη”. Η εγκυρότητα του 
πλαισίου της έρευνας θα ενισχυθεί μέσα από μια δομημένη διαδικασία αξιολόγησής του, 
στην οποία θα εμπλακούν ειδικοί (experts) του πεδίου του αναστοχασμού και των 
τεχνολογιών μάθησης. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Προσδιορισμός καθορισμός μεθόδου. 
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Η Ομάδα Συνάντησης και ο ρόλος της στη συγκρότηση της 

προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών για την αειφορία 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Επιβλέπων: Αλέξανδρος  Γεωργόπουλος, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Εκπαίδευση για την αειφορία, προσωπική θεωρία, Ομάδα συνάντησης 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 στο πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης παρατηρείται μια 
στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος από αυτή καθαυτή τη διδακτική πρακτική και τη 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, στη διερεύνηση των προσωπικών του θεωριών που τις 
πλαισιώνουν και τις καθορίζουν (Clark & Yinger, 1977· Pope, 1993· Fang, 1966· Kompf & 
Denicolo, 2005).  

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη της συμβολής στη συγκρότηση-εμπλουτισμό της 
Προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών ως προς την εκπαίδευση για την Αειφορία, ενός 
επιμορφωτικού προγράμματος στη βιωματική εκπαίδευσή τους για την Αειφορία. Ενός 
προγράμματος  που εμπνέεται από τις θεωρίες των Dewey (Δημοκρατική εκπαίδευση και 
Κριτικός αναστοχασμός), Kolb (Κύκλος μάθησης και Αναστοχασμός), Mezirow 
(Μετασχηματίζουσα μάθηση), Lewin (Δυναμική της ομάδας και Training group), Rogers 
(Προσωποκεντρική προσέγγιση, Ομάδα Συνάντησης και Εμψύχωση), Lobrot (Μεθοδολογική 
προσέγγιση  της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας - NDI) και Μπακιρτζή 
(Παιδαγωγική της Βιωματικής εμπειρίας, επικοινωνιακό και συγκινησιακό φαινόμενο). 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η περεταίρω διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας των 
εκπαιδευτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης για την Αειφορία και των παραγόντων που τη 
συνδιαμορφώνουν, ώστε η ανάδειξή της σε συνειδητή και συστηματοποιημένη πρακτική  
να λειτουργήσει ως παράγοντας αναθεώρησης και αναμόρφωσης τόσο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας όσο και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  

     Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η προσωπική θεωρία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ως προς: 

 Την έννοια της αειφορίας, όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται; 

 Την εκπαιδευτική πρακτική που θεωρούν οι ίδιοι ως κατάλληλη για την 
αποτελεσματική προσέγγιση της αειφορίας; 

 Τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην προσέγγιση της αειφορίας στη διδακτική του 
πράξη; 
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2. Ποιοι είναι οι παράγοντες στους οποίους οι συμμετέχοντες αποδίδουν επίδραση για τη 
συγκρότηση της προσωπικής τους θεωρίας;  

 

Μέθοδος 

Η μέθοδος που ακολουθείται για την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων είναι η Θεματική Ανάλυση.  

 Η μελέτη πραγματοποιείται σε ένα δείγμα 25 εκπαιδευτικών πριν και μετά τη συμμετοχή 
τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εμψύχωση Ομάδων Βιωματικής 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία». Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιείται η 
τεχνική της Ομάδας Συνάντησης η οποία εμψυχώνεται με τις αρχές της μεθοδολογικής 
προσέγγισης της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας (NDI). 

 Η συλλογή δεδομένων γίνεται με ημιδομημένη συνέντευξη (πριν την έναρξη του 
επιμορφωτικού προγράμματος, με την ολοκλήρωσή του και follow up έξι μήνες μετά), με 
ηχογραφημένα δεδομένα των τριήμερων συναντήσεων της ομάδας, με τήρηση 
ημερολογίου από την γράφουσα κατά τις τριήμερες συναντήσεις της Ομάδας και με 
γραπτές αναστοχαστικές αναφορές των συμμετεχόντων (2-3 σελίδων) μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε τριήμερης συνάντησης.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συλλογή δεδομένων. 
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Τάσεις και προοπτικές της ποίησης για παιδιά κατά την περίοδο 

2000-2020 και η πρόσληψη του εικονογραφημένου

 ποιήματος από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 

 
Επιβλέπων: Ανδρέας  Καρακίτσιος, Ομότιμος  Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Ποίηση για παιδιά και εικονογραφημένο ποίημα, θεωρίες της πρόσληψης, μορφή και  
περιεχόμενο, 21ος αιώνας. 

 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Η παιδική ποίηση διέγραψε στη διάρκεια του 20ου αιώνα μια σημαντική πορεία 
επιβάλλοντας την ιδιαιτερότητα και την αυτονομία τα.  Η παιδική ποίηση εμφανίζει δύο 
μεγάλες ευδιάκριτες ομάδες γραφής και τεχνοτροπίας, την παραδοσιακή φόρμα γραφής 
και τη νεωτερική. Στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, η έρευνα  καταγράφει τη σταθερή 
εμφάνιση ενός νέου υβριδικού είδους ποιητικής συλλογής της εικονογραφημένης ποίησης. 
Στο τέλος του 20ου αιώνα, εμφανίζονται ερευνητικές εργασίες και μελέτες από ειδικούς 
επιστήμπνες που εργάζονται κυρίως σε Παιδαγωγικές Σχολές. Στην ευρύτερη όμως περιοχή 
της ποίησης για παιδιά οι θεωρητικές φιλολογικές εργασίες απουσιάζουν εμφαντικά. Ως εκ 
τούτου, προβάλλει επιτακτική η αναγκαιότητα του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος.  

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός  

Η διερεύνηση των μορφολογικών, ειδολογικών και θεματικών τάσεων και εξελίξεων της 
παιδικής ποίησης μεταξύ 2000-2020 και η εξέταση της πρόσληψης του εικονογραφημένου 
ποιήματος από μαθητές.  

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποιες είναι οι θεματικές επιλογές της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και ποιες οι 
διαφοροποιήσεις την περίοδο 2000  έως 2020 σε  σύγκριση με την περίοδο 1974-2000; 

2. Ποιες οι κύριες τάσεις ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποίησης;  

3. Εμφανίζονται νέες μορφές παιδικού ποιητικού βιβλίου;  

4. Θα υπάρξει από την πλευρά των παιδιών διαφοροποίηση στην  πρόσληψη του ποιήματος
 κι αντίστοιχα στη δόμηση του νοήματος στις δύο διαφορετικές μορφολογικές εκδοχές του 
ποιήματος, εικονογραφημένου και μη;  
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Μέθοδος 

Στο σώμα της έρευνας περιλαμβάνονται ποιητικές συλλογές, που καταγράφονται στη 
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ κι όσες υπόλοιπες κυκλοφορούν από εκδοτικούς οίκους μεταξύ 2000-2020.  

1. Ως μέθοδος ανάγνωσης και ανάλυσης του ερευνητικού υλικού για τις ανάγκες  του 
πρώτου μέρους της έρευνας επιλέγεται η κλασική φιλολογική προσέγγιση (μορφή, 
περιεχόμενο) με πρόσθετα στοιχεία από τη θεωρία της αφήγησης.  
2. Σχεδιασμός πειραματικής διδασκαλίας (για τις ανάγκες του ερευνητικού  ερωτήματος 4).  
Διεξαγωγή πειραματικών διδασκαλιών σε ισοδύναμες, εξισωμένες σχολικές τάξεις 
σχεδιασμένες με βάση τη  θεωρία της πρόσληψης με στόχο τον έλεγχο της διαφοροποίησης 
της πρόσληψης και της νοηματοδότησης του ποιητικού βιβλίου στις δυο εκδοχές του 
εικονογραφημένου και μη.  
 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσδιορισμός/ καθορισμός 
θέματος προσδιορισμός/ καθορισμός μεθόδου, συλλογή δεδομένων.   
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Παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις των μαθητών των ελληνικών γενικών λυκείων. Μια 

κοινωνιολογική προσέγγιση 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ 

 
Επιβλέπουσα: Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Επάγγελμα, ΚΕΣΥΠ, γονείς, σχολείο, συμμαθητές. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Οι μαθητές όπως, προκύπτει από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, επηρεάζονται 
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις από πολλούς παράγοντες οι οποίοι 
μπορούν να διαχωριστούν στους κοινωνικούς και τους ατομικούς. Οι περισσότεροι 
ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιοι από αυτούς τους παράγοντες ασκούν τη 
μεγαλύτερη επίδραση στις αποφάσεις των εφήβων μαθητών, χωρίς να αγνοούν βέβαια την 
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων. Σε αυτήν λοιπόν, την προσπάθεια στο 
πρώτο μέρος της διδακτορικής έρευνας, θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη παρουσίαση 
διαφόρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο με θέμα τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και τους παράγοντες που επηρέαζαν τους μαθητές του 
Λυκείου στις μελλοντικές τους επαγγελματικές αποφάσεις.   

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός του ερευνητικού μέρους της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν τόσο οι 
ατομικοί όσο και οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές των μαθητών του γενικού λυκείου. Οι ατομικοί παράγοντες που 
θα μελετηθούν είναι οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, το φύλο, η ηλικία, η επίδοση ενώ στους 
κοινωνικούς παράγοντες θα πρέπει να μελετηθούν, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τα 
δομικά και λειτουργικά στοιχεία της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου και των 
«σημαντικών άλλων», όπως οι φίλοι οι καθηγητές οι γονείς και οι συμμαθητές, η επίδραση 
των Μ.Μ.Ε. και τέλος ο ρόλος των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού. Ένας ακόμη 
στόχος της έρευνας, είναι να ανιχνευθεί αν και σε ποιο βαθμό υπάρχει σχέση ανάμεσα στην 
πληροφόρηση των υποψηφίων που φοιτούν σε Λύκεια των αστικών κέντρων και αγροτικών 
περιοχών σε συνάρτηση με την κοινωνική τους προέλευση. 

 

Μέθοδος 

Για την διεξαγωγή της έρευνας έχει επιλεχθεί ο συνδυασμός της ποσοτικής και της 
ποιοτικής έρευνας. Η χρήση της ποσοτικής έρευνας έγινε με την συλλογή 600 
ερωτηματολογίων, από μαθητές Α’, Β, ’Γ’ τάξεις του λυκείου. Η ποιοτική έρευνα  
πραγματοποιήθηκε  με τη χρήση της συνέντευξης και την συγγραφή κατά παραγγελία 
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κειμένων από μαθητές της Γ’ τάξεις του λυκείου. Στα κείμενα θα χρησιμοποιήσουμε την 
μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Στις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση λόγου. 

 

Αποτελέσματα 

Από τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί έως τώρα, ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια 
σημαντικά δεδομένα που έχουν προκύψει.  Έχουμε διαπιστώσει ότι οι μαθητές δείχνουν 
μία ιδιαίτερη προτίμηση για επαγγέλματα που έχουν άμεση αποκατάσταση (στρατός, 
αστυνομία, πυροσβεστική κτλ) θεωρώντας αβέβαιο το μέλλον με την επιλογή άλλων 
σχολών. Ναι μεν υπάρχει μία σχετική επιρροή των μαθητών από τους γονείς τους για την 
επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος, ωστόσο διαπιστώνεται μέχρι στιγμής ένα 
μικρό μεν αλλά σημαντικό ποσοστό μαθητών οι οποίοι δηλώνουν κακές σχέσεις με τους 
γονείς τους, καμία επικοινωνία και συζήτηση η οποία να αφορά το μέλλον τους. Ένα ακόμη 
σημαντικό στοιχείο που άρχισε να διαφαίνεται είναι ότι οι επιλογές των μαθητών, 
εξαρτώνται  σημαντικά από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συγγραφή. 
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Βιωματική μάθηση και εμψύχωση στην εκπαίδευση για την 

αειφορία 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΛΑΥΚΙΔΗΣ 

 

Επιβλέπων: Αλέξανδρος  Γεωργόπουλος, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΠΑΕ 
 
Λέξεις κλειδιά 

Βιωματική μάθηση, Εκπαίδευση για την αειφορία, Εμψύχωση ομάδων NDI (Μη 
κατευθυντική παρεμβατικότητα) 

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Ερευνώντας την συνεισφορά των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στα θέματα 
της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και της ερευνητικής της μεθοδολογίας, εφαρμόζουμε μη 
κατευθυντικές εμψυχωτικές μεθόδους της ψυχολογίας των ομάδων για να βρεθεί ένας 
χώρος/τρόπος στον οποίο, ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα μέσω της διαδικασίας 
της βιωματικής μάθησης και του αναστοχασμού της εμπειρίας του, να αναπτυχθεί 
επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, ώστε να αναζητήσει με τη σειρά του στην πράξη 
πια, ένα μαθησιακό περιβάλλον «χωρίς διδακτέα ύλη» που να ευνοεί την προσωπική 
εξέλιξη και την αλλαγή της στάσης των μαθητών στα ζητήματα που τίθενται στην 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Ερευνάται η αποτελεσματικότητα της NDI (Non Directivite Ιntervenante) σε μια ομάδα 
ενεργών εκπαιδευτικών που εκπονούν σχολικά προγράμματα Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία. 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

Γιατί χρειάζεται η παρουσία εμψυχωτή-εκπαιδευτικού στις διαδικασίες της βιωματικής 
μάθησης;  

Πως πρέπει να λειτουργεί ο εμψυχωτής/εκπαιδευτικός στα μαθητικά σχέδια εργασίας στη 
ΕΑΑ;  

Πως οι  ποιότητες μιας τέτοιας εμψυχωτικής λειτουργίας μπορούν να λειτουργήσουν θετικά 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των παιδαγωγικών αρχών της ΕΑΑ;  

Ποια εκπαίδευση εκπαιδευτικών θεωρείται κατάλληλη για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων;  

Ποια είναι η σχέση της προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική 
του κατάρτιση στα θέματα της ΕΑΑ; 
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Μέθοδος 

25 ενεργοί/ές εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα ΕΑΑ, συμμετέχουν σε 6 

τριήμερες βιωματικές συναντήσεις και  ισάριθμες επιμορφώσεις στα θέματα της ΕΑΑ, κατά 

την σχ. περίοδο 2019-2020, με συνεντεύξεις και σε συγγραφή αναστοχαστικών κειμένων 2-

3 σελίδων μετά από κάθε τριήμερο σύμφωνα με καθορισμένους άξονες αναφοράς:  

1. Σκέψεις και συναισθήματα κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 

2. Ανάλυση της δυναμικής της ομάδας. 

3. Ανάλυση της λειτουργίας των εμψυχωτών. 

4. Σκέψεις πάνω στην χρησιμότητα της όλης διαδικασίας στην σχολική πρακτική τους. 

Η ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από κείμενα και συνεντεύξεις των 
συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα, θα επιδιωχθεί να γίνει σύμφωνα με την μέθοδο της 
Θεματικής Ανάλυσης. 

 

Αποτελέσματα 

Έχουν συγκεντρωθεί τα κείμενα από τις παρατηρήτριες της έρευνας, και τις αναστοχαστικές 
αναφορές, από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών. Επίσης έχουν αρχειοθετηθεί 
προς μελέτη τα ηχογραφημένα δεδομένα των συναντήσεων της ομάδας και επίκειται η 
πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.  Δεν υπάρχουν ακόμα 
αποτελέσματα. Οι δια ζώσης συναντήσεις/τριήμερα έχουν διακοπεί. Πραγματοποιήθηκαν 
ήδη 4 τριήμερα και 4 επιμορφωτικές συναντήσεις και η επαφή της ομάδας επιχειρείται 
διαδικτυακά και όχι σύμφωνα με τον επιθυμητό τρόπο. Θα επιδιωχθεί η αναστολή της 
έρευνας για ένα εξάμηνο τουλάχιστον. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συλλογή δεδομένων. 
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Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά προγράμματα στην επαγγελματική 

ανάπτυξη: προσδοκίες και ανάγκες εκπαιδευτικών στον ελληνικό 

χώρο 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

 

Επιβλέπων: Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ 

 
Λέξεις κλειδιά 

Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
προσδοκίες, ανάγκες, μαθησιακή εμπειρία 

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/ πλαίσιο  

Τα MOOCs (Massive Open Online Courses) αποτελούν ψηφιακά περιβάλλοντα για τη 
διεξαγωγή μαζικών, ανοικτών, διαδικτυακών μαθημάτων. Αποτέλεσαν τομή στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία και επέφεραν δραστικές αλλαγές στη διενέργεια προγραμμάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, σήμερα θεωρούνται ένας καινοτόμος και σύγχρονος 
τρόπος για τη διεξαγωγή μαθημάτων που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Ως επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών (teachers΄professional 
development) νοείται η διαδικασία εκείνη την οποία οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν όταν 
θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να 
βελτιώσουν την εκπαιδευτική τους παρουσία στην τάξη. Αντικείμενο της διδακτορικής 
διατριβής αποτελεί η μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα 
MOOCs. 

 

Σκοπός/ βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μαθησιακή εμπειρία των 
εκπαιδευτικών στα MOOCs αλληλεπιδρά με τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Για τη 
διερεύνηση του παραπάνω στόχου, διατυπώθηκαν τρία ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε ένα MOOC;  

2. Ποιες ανάγκες των εκπαιδευτικών αναδύονται κατά την εμπλοκή τους σε ένα MOOC;  

3. Πώς οι μαθησιακές εμπειρίες κατά την παρακολούθηση των MOOCs επηρεάζουν τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών; 

 

Μέθοδος 

Η παρουσίαση στην 3η συνάντηση ΥΔ αφορά τη διερεύνηση της επιστημονικής ορολογίας 
που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα 
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MOOCs.  Η διερεύνηση του ζητήματος αυτού είναι κρίσιμη καθώς η εννοιολόγηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στα MOOCs σχετίζεται με τον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων και κατ΄ επέκταση τις προσδοκίες, τις ανάγκες αλλά και τη μαθησιακή 
εμπειρία των εκπαιδευτικών σε αυτά. Για τη διερεύνηση του ζητήματος θα αξιοποιηθεί η 
συστηματική επισκόπηση σε έρευνες που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών σε MOOCs. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσδιορισμός/ καθορισμός 
θέματος 
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Υποψήφιοι διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες: 

Ονοματεπώνυμα και ιδιότητες 
 

Ονοματεπώνυμο Θέση / ιδιότητα 

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Νηπιαγωγός ΠΕ 60 

 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Διευθυντής Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ. & 
Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ Νηπιαγωγός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Νηπιαγωγός ΠΕ 60, μέλος ΕκΕΤεΜ (Εργαστήριο 
Εκπαίδευσης και Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης) 
του ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ Απόφοιτη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΑΠΘ) 

ΣΟΦΙΑ ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ Nηπιαγωγός, Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου 
Δραπετσώνας, Πειραιάς 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΚΑ Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Ά Αθηνών. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ Νηπιαγωγός (ΠΕ60) 

Μέλος Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας στις 
Τεχνολογίες Μάθησης (Εκ.Ε.Τε.Μ) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Εν ενεργεία νηπιαγωγός 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΖΟΥ Εκπαιδευτικός Α’/θμιας  

ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

Κοινωνιολόγος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΛΑΥΚΙΔΗΣ Νηπιαγωγός – Μέλος ΚΠΕ Κορδελιού Ευόσμου 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Φιλόλογος – Μέλος ΕΚΕΤΕΜ 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής 

 

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ  

 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 

Σύνδεσμος της επιστημονικής συνάντησης: 

https://zoom.us/j/99360013173?pwd=azBUbjQ2NTZCQlJsaHJUK3NPSjU2dz09 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/99360013173?pwd=azBUbjQ2NTZCQlJsaHJUK3NPSjU2dz09
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9.00-

9.15 

ΕΝΑΡΞΗ 

Χαιρετισμός από την  Καθηγήτρια Πετρούλα Τσοκαλίδου πρόεδρο του ΤΕΠΑΕ 

9.15-

11.30 

1η Συνεδρία Συντονίστρια : Δόμνα Κακανά 

Συζητητές: Μαρία  Μπιρμπίλη, Μαρία Παπανδρέου, Βασιλεία Χρηστίδου 

 

 

Υποψήφιος/α 

Διδάκτορας/ισσα 

Τίτλος Διατριβής 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

9.15-

9.35 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ  

 
Διερευνώντας τη συγκρότηση της 

έννοιας της μάθησης από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 

 

Μαρία Παπανδρέου  

Δόμνα Κακανά  & Μαρία Μπιρμπίλη 

9.35-

9.55 

 

ΣΟΦΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

Ομαδική Συνεργατική Μεντορία 

(Peer Group Mentoring): 

σχεδιασμός, υλοποίηση και 

αξιολόγηση του μοντέλου μέσω 

συνεργατικής έρευνας δράσης για 

την επαγγελματική ανάπτυξη των 

νηπιαγωγών  

Δόμνα Κακανά   

Βασίλης Τσάφος  & Ελένη  Κατσαρού 

9.55-

10.15 

ΣΟΦΙΑ 

ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ  

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του 

χώρου του νηπιαγωγείου στην 

εφαρμογή συνεργατικών 

δραστηριοτήτων στον τομέα των  

φυσικών επιστημών 

Δημήτρης Γερμανός  

Δόμνα Κακανά  &  Μελπομένη Τσιτουρίδου 

10.15- 

10.35 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Η Ομάδα Συνάντησης και ο ρόλος 

της στη συγκρότηση της 

προσωπικής θεωρίας των 

εκπαιδευτικών για την αειφορία 

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος  

Μαρία Μπιρμπίλη & Κώστας Γαβριλάκης  

10.35-

10.55 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΛΑΥΚΙΔΗΣ  

Βιωματική μάθηση και εμψύχωση 

στην εκπαίδευση για την αειφορία 

 

 

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος  

Μαρία Μπιρμπίλη & Κώστας Γαβριλάκης 

10.55-

11.30 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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11.45-

13.15 

2η Συνεδρία Συντονιστής : Αργύρης Κυρίδης 

Συζητητές: Μελπομένη Κανατσούλη, Μαρία Παπαδοπούλου,  

Πετρούλα Τσοκαλίδου 

 Υποψήφια 

Διδακτόρισσα 

Τίτλος Διατριβής 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

11.45- 

12.05 

ΣΤΕΛΛΑ 

ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ  

Παράγοντες που επηρεάζουν τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις των μαθητών των 

ελληνικών γενικών λυκείων. Μια 

κοινωνιολογική προσέγγιση 

 

Αργύρης Κυρίδης  

Χρήστος Ζάγκος & Ιωάννης Καμαριανός 

12.05 -

12.25 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΚΟΡΚΑ  

 

 

 

Μεταφραστικές παρεμβάσεις και 

τροποποιήσεις σε διηγήματα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη κατά τη 

μεταφορά τους στην Νεοελληνική 

για παιδιά και νέους 

Μελπομένη Κανατσούλη 

Ανδρέας Καρακίτσιος &  

Αναστασία Οικονομίδου 

12.25-

12.45 

  ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΟΛΥΖΟΥ   

Τάσεις και προοπτικές της ποίησης 

για παιδιά κατά την περίοδο 2000-

2020 και η πρόσληψη του 

εικονογραφημένου

 ποιήματος από μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Ανδρέας Καρακίτσιος  

Μελπομένη Κανατσούλη &   

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος  

 

  

  

12.45-

13.15 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

13.15-16.00                                         ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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16.00-

18.15 

3η Συνεδρία Συντονίστρια: Μελπομένη Τσιτουρίδου 

Συζητητές: Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Κορίνα Χατζηνικολάου 

 Υποψήφιος/α 

Διδάκτορας/ισσα 

Τίτλος Διατριβής 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

16.00-

16.20 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ 

Εξάσκηση επιτελικών λειτουργιών 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας: πρόγραμμα 

παρέμβασης με τεχνολογίες 

επαυξημένης πραγματικότητας 

Ζωή Μπαμπλέκου  

Δημήτρης Πνευματικός  &  Αθηνά Βακάλη 

16.20-

16.40 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ  Μελέτη αναστοχαστικών 

διαδικασιών σε περιβάλλοντα 

επικοινωνίας από απόσταση 

Μελπομένη Τσιτουρίδου,  

Μαρία Μπιρμπίλη & Μαρία Σφυροέρα 

16.40-

17.00 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

 

Διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής 

και εκπαιδευτικοί: προοπτικές για 

την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση  

Μελπομένη Τσιτουρίδου,  

Μαρία Μπιρμπίλη & Μαρία Παπανδρέου 

17.00-

17.20 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ  Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά 

προγράμματα στην επαγγελματική 

ανάπτυξη: προσδοκίες και ανάγκες 

εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο 

Μελπομένη Τσιτουρίδου,  

Μαρία Μπιρμπίλη  & Αργύρης Κυρίδης 

17.20-

17.40 

ΒΕΝΕΤΗΣ 

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ  

Μεταδιδακτορικός 

φοιτητής 

Η επιμόρφωση ατόμων τρίτης 

ηλικίας στη χρήση των έξυπνων 

τηλεφώνων για την προαγωγή της 

επικοινωνίας και της κοινωνικής 

τους δικτύωσης, τη βελτίωση της 

καθημερινότητας και την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

τους 

 

Μαρία Παυλή-Κορρέ 

 

 

17.40-

18.05 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

18.05- 18.35  Συμπεράσματα -Λήξη  
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Επιβλέποντες/επιβλέπουσες και μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών - 

Συζητητές 
 

Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια 

Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. 

Ζωή Μπαμπλέκου, Καθηγήτρια 

 Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.  

Κώστας Γαβριλάκης,  Επίκουρος Καθηγητής 
Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Μαρία Μπιρμπίλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Δημήτρης Γερμανός, Ομότιμος Καθηγητής 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Αναστασία Οικονομίδου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ. 

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Δημήτρης Πνευματικός, Καθηγητής  

Τ.Π.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Μαρία Παπανδρέου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια 

 Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Μαρία Παυλή Κορρέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Χρήστος Ζάγκος, Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήμα Φιλοσοφίας., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Βασίλης Τσάφος, Καθηγητής  

Τ.Ε.Α.Π.Η. Ε.Κ.Π.Α.    

Ιωάννης Καμαριανός, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Μελπομένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια  

Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια 

 Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Ανδρέας Καρακίτσιος, Ομότιμος Καθηγητής, 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Μαρία Σφυρόερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α. 

Ελένη  Κατσαρού, Καθηγήτρια 

 Τμήμα  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών  Σπουδών,  
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Βασιλεία Χρηστίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Κορίνα Χατζηνικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής  

Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. 

 

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Καθηγητής  

Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 

 

  

 

 


