
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η Επιστημονική Συνάντηση         
Υποψήφιων Διδακτόρων-Διδακτορισσών & 

Μεταδιδακτόρων-Μεταδιδακτορισσών                               
Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εισηγήσεων 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2022 
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αα  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής  

και Εκπαίδευσης 

 

4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ 

&  

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ 

 

28-29 Ιανουαρίου 2022 

 

https://authgr.zoom.us/j/98088523854  

 

 

Οργανωτική Επιτροπή και Επιμέλεια Προγράμματος 

Αλεξάνδρα Γκλούμπου, Χαρίκλεια Κανάρη, Αντώνης Λενακάκης 

 

  

https://authgr.zoom.us/j/98088523854
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής  

και Εκπαίδευσης 

 

4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΩΝ 

&  
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https://authgr.zoom.us/j/98088523854
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 

 
 

17.00-
17.15   

ΕΝΑΡΞΗ  
Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΠΑΕ, Μαρίας Μπιρμπίλη 

17.15- 
18.30 

1η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Μαρία Παπανδρέου 

 
 Υποψήφιος/α 

Διδάκτορας/ισσα 
Μεταδιδάκτορας/ισσα 

 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

17.15-
17.30 

ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η συμβολή του 
θεατροπαιδαγωγικού 
εργαστηρίου στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών σε ζητήματα 
εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

 

Αντώνης 
Λενακάκης 

 
Αργύρης Κυρίδης 

& 
Κώστας Μάγος 

 
17.30-
17.45 

ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Η συγκρότηση της έννοιας της 
μάθησης από παιδιά προσχολικής 
ηλικίας 

 

Μαρία 
Παπανδρέου 

 
Δόμνα Κακανά 

& 
Μαρία Μπιρμπίλη 

 
17.45-
18.00 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΖΩΗ  Διερευνώντας το κατασκευαστικό 
παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο: 
Αλληλεπιδράσεις και ευκαιρίες 
μάθησης με ανοιχτά υλικά 

 

Μαρία 
Παπανδρέου 

18.00-
18.30 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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18.30-
19.45   

2η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Μαρία Γκέκα  

 Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας/ισσα 

Μεταδιδάκτορας/ισσα 
 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

18.30-
18.45 

ΓΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  Κοινωνικές αναπαραστάσεις 
μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 
αναφορικά με τα δικαιώματα του 
παιδιού: Η επίδραση ενός 
βιωματικού προγράμματος 
εκπαίδευσης στα δικαιώματα του 
παιδιού 

 

Μαρία Γκέκα 
 

 Μαρία 
Παπανδρέου  

& 
 Κορίνα 

Χατζηνικολάου 
 

18.45-
19.00   

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  Κοινωνικές αναπαραστάσεις 
μαθητών Δημοτικού για την 
έννοια της Μάθησης: Ο ρόλος των 
σχολικών εγχειριδίων και των 
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωσή 
τους 

 

Μαρία Γκέκα 
 

Μαρία  
Παπανδρέου  

& 
 Δημήτριος 

Πνευματικός  
 

19.00-
19.15 

ΤΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ  Η στάση του ελληνικού Τύπου 
(έντυπου και ηλεκτρονικού) 
απέναντι στη μεταρρυθμιστική 
παρέμβαση του Προγράμματος 
“Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων».  
Το ζήτημα της ελληνομάθειας στο 
πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής 
για τη μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης 

 

Κωνσταντίνος 
Τσιούμης 

 
 Αργύρης Κυρίδης 

& 
 Γιώργος Πλειός 

 

19.15-
19.45 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 (Πρωί) 
 

9.30-
10.45  

1η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Μαρία Παυλή Κορρέ  

 Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας/ισσα 

Μεταδιδάκτορας/ισσα 
 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

9.30-
9.45 

ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επαγγελματική ευημερία 
εκπαιδευτικών και ενίσχυση 
κλίματος σχολικής μονάδας: η 
επίδραση του Προγράμματος 
Παρέμβασης Προώθησης Θετικής 
Συμπεριφοράς 

 

Αθανάσιος 
Γρηγοριάδης  

 
Βασίλης 

Γραμματικόπουλος 
& 

 Νίκος Τσιγγίλης 

 
9.45-
10.00 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΘΕΟΦΑΝΩ  

Η συμμετοχή γυναικών Ρομά σε 
προγράμματα μη τυπικής 
εκπαίδευσης και η επίδρασή της 
στη ζωή τους 

 

Μαρία Παυλή-
Κορρέ 

 
 Αθανάσιος 

Καραλής  
& 

Χρήστος 
Τουρτούρας 

 
10.00-
10.15 

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 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 

 

10.15-
10.45 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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10.50- 
12.30  

2η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Δόμνα Κακανά  

 Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας/ισσα 

Μεταδιδάκτορας/ισσα 
 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

10.50-
11.05 

ΓΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  Επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών: σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση ενός 
προγράμματος με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας στην 
προσχολική εκπαίδευση 

 

Δόμνα Κακανά 
 

  Αθανάσιος 
Γρηγοριάδης  

&  
Καφένια 

Μπότσογλου 
 

11.05-
11.20 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  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 
 
 

11.20-
11.35 

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  Μελέτη των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων σε περιόδους 
κρίσεων: Διερευνώντας τις 
απόψεις και τις εμπειρίες των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία την περίοδο της 
πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα 

Δόμνα Κακανά 
 

 Μαρία 
Παπανδρέου  

&  
Αργύρης Κυρίδης 

 
11.35-
11.50 

ΜΑΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Αξιοποίηση των αποθεμάτων 
γνώσης υπό το πρίσμα της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
στην ανάπτυξη βασικών 
δεξιοτήτων μάθησης στην 
προσχολική τάξη 
 

Δόμνα Κακανά 
 

11.50-
12.30 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

  



 11 

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022 (Μεσημέρι) 
 

13.00- 
14.40  

1η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Μελπομένη Τσιτουρίδου  

 Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας/ισσα 

Μεταδιδάκτορας/ισσα 
 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

13.00-
13.15 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής 
και εκπαιδευτικοί: Προοπτικές για 
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση μικρών παιδιών 

 

Μελπομένη 
Τσιτουρίδου 

 
 Μαρία Μπιρμπίλη 

& 
Μαρία 

Παπανδρέου 
 

13.15-
13.30 

ΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  Μελέτη αναστοχαστικών 
διαδικασιών σε περιβάλλοντα 
επικοινωνίας από απόσταση 

 

Μελπομένη 
Τσιτουρίδου 

 
Μπιρμπίλη Μαρία 

& 
Σφυρόερα Μαρία 

 
13.30- 
13.45 

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ  Μαζικά, ανοιχτά διαδικτυακά 
προγράμματα στην 
επαγγελματική ανάπτυξη: 
Προσδοκίες και ανάγκες 
εκπαιδευτικών στον ελληνικό 
χώρο 

Μελπομένη 
Τσιτουρίδου 

 
 Μαρία Μπιρμπίλη 

& 
Αργύρης Κυρίδης 

 
13.45- 
14.00 

ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ  Επίλυση και Κατασκευή 
Μαθηματικού Προβλήματος σε 
μαθητές δημοτικού: Ο ρόλος των 
διαγραμμάτων 

Μαριάννα 
Τζεκάκη 

 
 Μαρία 

Παπανδρέου  
& 

Ιωάννης 
Παπαδόπουλος 

 
14.00-
14.40  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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14.45- 
16.00 

2η Συνεδρία 
Συντονίστρια: Αναστασία Δημητρίου  

 Υποψήφιος/α 
Διδάκτορας/ισσα 

Μεταδιδάκτορας/ισσα 
 
 

Τίτλος Διδακτορικής 
Διατριβής  

3μελής 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή  

14.45-
15.00 

ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Τέχνη, περιβάλλον και 
εκπαίδευση: Αξιοποίηση 
ερεθισμάτων από το περιβάλλον 
για την καλλιτεχνική δημιουργία 
στο σχολείο και αξιοποίηση της 
τέχνης ως μέσου για την 
περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση: μελέτη 
περίπτωσης σε ορεινή κοινότητα 

 

Αλέξανδρος 
Γεωργόπουλος 

 
 Γεώργιος 

Μαλανδράκης 
& 

Στέλλα Λάββα 
 

15.00-
15.15 

ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗ 
ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση για 
την αειφορία ως πλαίσιο 
συμπερίληψης παιδιών με ήπια 
νοητική καθυστέρηση: μελέτη 
των στάσεων, των απόψεων και 
των διδακτικών πρακτικών 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 

Αναστασία 
Δημητρίου 

 
 Κωνσταντίνος 

Βουγιούκας 
& 

 Βασιλεία 
Χρηστίδου 

 

15.15-
15.30 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Το οικολογικό αποτύπωμα ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο για το 
περιβάλλον και την αειφορία στο 
πλαίσιο της τοπικής κοινότητας: 
μελέτη περίπτωσης αστικής και 
μη αστικής κοινότητας 
 

Αναστασία 
Δημητρίου 

 
 Αντώνης 

Λενακάκης 
& 

Μελπομένη 
Τσιτουρίδου 

 
 

15.30-
16.00 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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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 

(ΠΕ 60) 

Επιβλέπουσα: Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική ανάπτυξη, ομαδική συνεργατική μεντορία, 

συνεργατική έρευνα δράσης 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκαν η έννοια, το περιεχόμενο, τα 

χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη 

(ΕΑ) του εκπαιδευτικού. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδείχθηκε 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 βασικής θεωρητικής του αρχής. 

Παράλληλα, μελετήθηκε η συνεργατική έρευνα δράσης (ΣΕΔ) που αναδεικνύει το 

μοντέλο του/της εκπαιδευτικού ως ερευνητή/τριας, όπου εμπλέκεται ο/η ίδιος/α 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 

διερεύνησή του ως προς τη θεωρητική και πρακτική του διάσταση και την εφαρμογή 

του στην πράξη μέσω ΣΕΔ.  

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

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 αυτή; 
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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; 

 

Μέθοδος 

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική εφαρμογή του μοντέλου της ΟΣΜ 

σε μεικτή ομάδα 19 νηπιαγωγών και τον Σεπτέμβριο ακολούθησε η πειραματική 

εφαρμογή, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους. Η ομάδα πραγματοποιεί συναντήσεις 1-

2 φορές τον μήνα, όπου μέσω ΣΕΔ οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 

στοχάζονται σχετικά με τις δράσεις και τον βασικό προβληματισμό που αναδείχθηκε 

στην προπαρασκευαστική και την Α΄ Φάση της διερεύνησης του προγράμματος. 

Παράλληλα, λειτουργεί ασύγχρονη πλατφόρμα για τα μέλη, όπου υπάρχει διαθέσιμο 

υλικό για το θέμα/ προβληματισμό που επιλέγει η ομάδα να ασχοληθεί.  

Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιούνται η ηχογράφηση, το ερωτηματολόγιο, το 

αναστοχαστικό ημερολόγιο και η ημιδομημένη συνέντευξη. 

 

Αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται ότι συνδέουν την επαγγελματική ανάπτυξη με 

την επιστημονική κατάρτιση, την προσωπική ανάπτυξη, την υποστήριξη για τη 

βελτίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου και την υπηρεσιακή εξέλιξη στην 

ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, ο ρόλος του/της μέντορα/ισσας  

αναδεικνύεται σημαντικός κυρίως στις πρώτες φάσεις της καριέρας και αναγνωρίζεται 

η αναγκαιότητά του/της για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, δεν γνώριζαν 

τον όρο «ΟΣΜ», αλλά οι περισσότερες/περισσότεροι διατύπωσαν την άποψη ότι 

πρόκειται για ένα συνεργατικό μοντέλο. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συλλογή δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…αρχικά στα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία, τη σύνθεση της ομάδας 

και τη διαδικασία του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης κατάλληλων 

πρακτικών μέσω ΣΕΔ. Κατά δεύτερον, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά εργαλεία 
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συλλογής της έρευνας (ερωτηματολόγιο, αναστοχαστικό ημερολόγιο, ηχογράφηση, 

ημιδομημένη συνέντευξη) και τα πρώτα αποτελέσματα από την αρχική συνέντευξη των 

εκπαιδευτικών για την επαγγελματική ανάπτυξη.  

  



 16 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Σχεδιασμός, 

εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΔΑΡΗ 

(ΠΕ 60) 

Επιβλέπουσα: Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα προσχολικού περιβάλλοντος, επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών, ECERS-R 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα υψηλής ποιότητας προγράμματα 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορούν να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα στην προσχολική 

εκπαίδευση φαίνεται πως είναι οι εκπαιδευτικοί. Η προσωπική, επιστημονική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα 

υποστήριξης, ανατροφοδότησης και αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου και, κατ’ 

επέκταση, βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής ανάπτυξης νηπιαγωγών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 

αποτελεσματικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, το οποίο θα 

στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του προσχολικού περιβάλλοντος.  

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιο είναι το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης 

των νηπιαγωγείων του δείγματός μας;  Ποιες πτυχές της ποιότητας 

παρουσιάζονται πιο ισχυρές και ποιες χρήζουν βελτίωσης;  

2. Μπορεί ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης να επιφέρει βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης; Ποιες πτυχές της 

ποιότητας θα παρουσιάσουν, αν παρουσιάσουν μεγαλύτερη βελτίωση; 

3. Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

στο οποίο συμμετείχαν; 
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Μέθοδος 

Η έρευνά μας ακολούθησε έναν ημι-πειραματικό σχεδιασμό μικτών μεθόδων, με την 

ενσωμάτωση ενός συγκλίνοντος παράλληλου σχεδιασμού σε ένα οιονεί πείραμα 

(Creswel, 2011). 

Συμμετείχαν 26 νηπιαγωγοί από 23 νηπιαγωγεία του νομού Πιερίας. Οι νηπιαγωγοί 

χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες, την Ομάδα Παρέμβασης (14 νηπιαγωγοί - 11 τάξεις 

νηπιαγωγείου) και την Ομάδα Ελέγχου (12 νηπιαγωγοί - 12 τάξεις νηπιαγωγείου). 

Ερευνητικά εργαλεία: 

1. Αναθεωρημένη Κλίμακα Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Ηλικίας, ECERS-R 

(Harms et al., 1998, ελληνική έκδ. Μπότσογλου & Κακανά, 2013).  

2. Το Αρχικό Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού. 

3. Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης. 

4. Η ομάδα εστίασης (focus group) αποτίμησης και αξιολόγησης  του προγράμματος. 

 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι αν και οι μέσοι όροι πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος δε διέφεραν σημαντικά (t = 6.45,  p = .52), ο μέσος όρος της ποιότητας 

μετά την παρέμβαση για την Πειραματική Ομάδα (MO = 4.71, TA = .62) ήταν σημαντικά 

υψηλότερος (t = 4.30, p <.001) από αυτόν της Ομάδας Ελέγχου (ΜΟ = 3.78, ΤΑ = .37).  

Από την πλευρά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, αξιολογήθηκαν θετικά: το 

πρόγραμμα στο σύνολό του, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η δυνατότητα 

εφαρμογής τους στη διδακτική πρακτική. Αναδείχθηκε, επίσης, η σημασία ενός 

υποστηρικτικού πλαισίου στην εφαρμογή των νέων γνώσεων και πρακτικών. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συγγραφή 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

… στην παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης του 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών της έρευνάς μας, ώστε να 

αναπτυχθεί ένας γόνιμος προβληματισμός και συζήτηση σχετικά με το προτεινόμενο 

μοντέλο ΕΑ εκπαιδευτικών. 
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Κοινωνικές αναπαραστάσεις μαθητών Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού: Η επίδραση ενός 

βιωματικού προγράμματος εκπαίδευσης στα δικαιώματα του 

παιδιού 

 

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΙΔΟΥ 

(ΠΕ70)  

Επιβλέπουσα: Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικές αναπαραστάσεις, παιδιά δημοτικού, δικαιώματα παιδιού 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Η παρούσα έρευνα υπό το πρίσμα της θεωρίας του Moscovici περί κοινωνικών 

αναπαραστάσεων, θα μελετήσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις μαθητών/τριών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους στόχους της έρευνας 

είναι να μελετήσει ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις παιδιών δημοτικού 

αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος είναι η 

διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στο αναπαραστατικό περιεχόμενο των 

μαθητών/τριών αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Τέλος, ένας άλλος στόχος 

είναι η διερεύνηση της πιθανής αλλαγής του αναπαραστατικού περιεχομένου των 

μαθητών/τριών, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, κατόπιν μεσολάβησης ενός 

παρεμβατικού προγράμματος εκπαίδευσης με βιωματικές δραστηριότητες. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή σκοπεύει να διερευνήσει το αναπαραστατικό 

περιεχόμενο των δικαιωμάτων του παιδιού σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ως εξής: 

1. Ποιο είναι το αναπαραστατικό περιεχόμενο των μαθητών/τριών δημοτικού σε 

σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού;  

2. Πώς διαμορφώνεται και κατά πόσο αυτό διαφοροποιείται αναλόγως της 

ηλικίας, του φύλου, των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των 

μαθητών και της καταγωγής/προέλευσής τους; 

3. Είναι δυνατόν να επέλθει αλλαγή στο αναπαραστατικό περιεχόμενο των 

μαθητών/τριών μετά τη μεσολάβηση ενός παρεμβατικού προγράμματος 
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εκπαίδευσης στα δικαιώματα του παιδιού, αποτελούμενο από βιωματικές 

δραστηριότητες; 

 

Μέθοδος 

Η παρούσα έρευνα προτείνεται να διεξαχθεί σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου και 

ειδικότερα σε μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Όσον αφορά τα μεθοδολογικά 

εργαλεία, η εφαρμογή μιας πολυμεθοδολογικής διαδικασίας με τη χρήση κατά βάση 

ποιοτικών (συνεντεύξεων, σκίτσων-γραφικών εργαλείων) αλλά και ποσοτικών 

(ερωτηματολόγια) μεθοδολογικών εργαλείων, κρίνεται απαραίτητη. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση -προσδιορισμός/ καθορισμός 

θέματος. 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στη μεθοδολογία της συστηματικής επισκόπησης, δηλαδή, τα ερευνητικά ερωτήματα 

της συστηματικής επισκόπησης και στον τρόπο αναζήτησης βιβλιογραφίας. Τέλος, θα 

παρουσιαστούν οι σκέψεις για τον επανακαθορισμό του τίτλου της διδακτορικής  

διατριβής.  
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Επαγγελματική ευημερία εκπαιδευτικών και ενίσχυση 

κλίματος σχολικής μονάδας: Η επίδραση του Προγράμματος 

Παρέμβασης Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΤΑΣ 

(ΠΕ 86), Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Μίκρας 

Επιβλέπων: Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικό σύστημα προώθησης θετικών συμπεριφορών, παρέμβαση, 

σχολικό κλίμα, συλλογική αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών, επαγγελματική 

ευημερία εκπαιδευτικών 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών αποτελεί ένα πλαίσιο 

διασχολικής παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των 

μαθητών/τριών και του σχολικού κλίματος. Εφαρμόζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς 

των σχολείων και πλήθος ερευνών συγκλίνουν στο ότι επιδρά θετικά στην 

επαγγελματική ευημερία και στη συλλογική αποτελεσματικότητά τους. Αντικείμενο της 

έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των διαδικασιών του πρωτογενούς επιπέδου 

της παρέμβασης στο σχολικό κλίμα, στη συλλογική αποτελεσματικότητα και την 

επαγγελματική ευημερία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκπαιδευτικών. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να ελεγχθεί αν η εφαρμογή της παρέμβασης από τους/τις 

εκπαιδευτικούς βελτιώνει το σχολικό κλίμα, την συλλογική αποτελεσματικότητα και 

την επαγγελματική ευημερία τους. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και 

την ομάδα ελέγχου των εκπαιδευτικών μετά την εφαρμογή της παρέμβασης αναφορικά 

με το σχολικό κλίμα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, και την 

επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών; 

2.Παρατηρείται θετική επίδραση/βελτίωση στις δύο ομάδες από την εφαρμογή της 

παρέμβασης στους δείκτες του σχολικού κλίματος, της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ευημερίας των 

εκπαιδευτικών; 
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Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 30 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας. Χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληπτικής δοκιμής, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν στην 

πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.  

Δείγμα  

115 εκπαιδευτικοί από 15 σχολεία (πειραματική ομάδα) 

134 εκπαιδευτικοί από 15 σχολεία (ομάδα ελέγχου) 

Εργαλεία  

1. Ερωτηματολόγιο Revised School Level Environment, των  

Johnson, Stevens, και Zvoch (2007)  

2. Ερωτηματολόγιο Collective Teacher Belief Scale, των Tschannen-Moran και Barr 

(2004)  

3. Ερωτηματολόγιο Teacher Subjective Wellbeing  

Questionnaire TSWQ, των Renshaw, Long, και Cook (2015).  

Συλλογή δεδομένων 

1η μέτρηση Οκτώβριος 2020 (πριν την εφαρμογή της παρέμβασης) 

2η μέτρηση Ιούνιος 2021 (μετά την εφαρμογή της παρέμβασης). 

 

Αποτελέσματα 

Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές από την εφαρμογή της παρέμβασης 

μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου των εκπαιδευτικών. Υπάρχει 

βελτίωση στο σχολικό κλίμα. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συλλογή δεδομένων, συγγραφή 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στις απαντήσεις των παρακάτω ερευνητικών προβληματισμών:   

• Ποια ερευνητικά ερωτήματα είναι κατάλληλα να τεθούν στην τυχαία 

δειγματοληπτική δοκιμή της υπό εξέταση έρευνας;  

• Ποιες στατιστικές αναλύσεις απαντούν στα ερωτήματα που τέθηκαν 

στην τυχαία δειγματοληπτική δοκιμή της υπό εξέταση έρευνας;  

• Ποια αποτελέσματα προκύπτουν από τις στατιστικές αναλύσεις της 

υπό εξέταση έρευνας;  

  



 22 

Διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής και εκπαιδευτικοί: 

Προοπτικές για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση μικρών 

παιδιών 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

(ΠΕ 60), Μέλος ΕκΕΤεΜ (Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στις Τεχνολογίες 

Μάθησης) ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Επιβλέπουσα: Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

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. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

1α. Πώς εξελίσσονται  η συμμετοχή και η πραγμοποίηση, η αμοιβαία εμπλοκή και η 

κοινή προσπάθεια στην ΚΕΡ με την πάροδο του χρόνου; 

1β. Πώς εκτιμούν τα μέλη της ΚΕΡ τη συμμετοχή τους; 

2. Ποια  σχέση υπάρχει μεταξύ των ενεργειών  της συντονίστριας και της συμμετοχής 

των μελών; 
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3.   Αντιλαμβάνονται την ΚΕΡ ως κοινότητα πρακτικής τα μέλη της; 

 

Μέθοδος 

Η παρουσίαση στην 4η Επιστημονική Συνάντηση  Υποψήφιων Διδακτόρων/ισσών 

αφορά τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα 

της διατριβής, ώστε να παραχθεί χρήσιμη πληροφορία και γνώση. Διάφοροι όροι έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη συγκεκριμένη διαδικασία όπως “Εξόρυξη 

Δεδομένων” (Data Mining), “Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων’ (Knowledge 

Discovery in Database), με πιο πρόσφατο τον όρο «Επιστήμη των Δεδομένων» (Data 

Science). Σκοπός της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων είναι μέσα από έναν μεγάλο 

όγκο δεδομένων,  να παραχθούν πρότυπα (patterns) με μια κατανοητή δομή, 

βοηθώντας τους ενδιαφερομένους (π.χ. εταιρείες και οργανισμούς) να λύσουν ένα 

πρόβλημα και να καταλήξουν στην κατάλληλη απόφαση. Η υλοποίηση της διαδικασίας 

αυτής ακολουθεί μια αλληλουχία σταδίων και αντλεί  μεθοδολογία και εργαλεία από 

διάφορους επιστημονικούς  κλάδους όπως η Στατιστική, η Μηχανική μάθηση, η 

Οπτικοποίηση και ο κλάδος των Βάσεων Δεδομένων.  

 

Αποτελέσματα 

Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα που σχετίζονται με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

(1α: Πώς εξελίσσεται  η συμμετοχή και η πραγμοποίηση, η αμοιβαία εμπλοκή και η 

κοινή προσπάθεια στην ΚΕΡ με την πάροδο του χρόνου;) και αφορούν τις μεταβλητές 

συμμετοχή, αμοιβαία εμπλοκή και κοινή προσπάθεια. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί το 

ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα gephi για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στην εξόρυξη δεδομένων και σε προβληματισμούς που αναδύονται σχετικά: α. με τους 

τύπους δεδομένων που θα πρέπει να επιλεγούν και να αναλυθούν, και β. με την επιλογή 

της κατάλληλης τεχνικής για τη μελέτη συμπεριφορών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, 

ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το προφίλ των συμμετεχόντων. 
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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 

Μεταδιδάκτορας, Διευθυντής Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ. & Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών 

Επιβλέπουσα: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Τρίτη ηλικία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνα τηλέφωνα,  

εκπαίδευση ενηλίκων, σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 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 (Jung et al., 2017· Leist, 2013· Ma et al., 2016· 

Ramón-Jerónimo et al., 2013). Η ομάδα στόχος είναι άτομα τρίτης ηλικίας που 

συμμετέχουν στα ΚΑΠΗ Κομοτηνής και Ξάνθης. H έλευση του Covid-19 οδήγησε τον 

εκπαιδευτή σε αναζήτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας από τη διά ζώσης που 

είχε αρχικά σχεδιαστεί να διεξαχθεί, όπως αυτή της διαδικτυακής μάθησης (Παυλή-

Κορρέ & Λευθεριώτου, 2020). 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι 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. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας σε σχέση με τη 

χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών;  
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2. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαδικτυακής μάθησης 

για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας;  

3. Πώς μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα αλλά και να αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους τα άτομα τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση των έξυπνων 

τηλεφώνων; 

4. 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; 

Μέθοδος 

Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης με ποιοτική προσέγγιση (Woodside, 2010). Οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην έρευνα είναι άτομα τρίτης ηλικίας, μέλη στα ΚΑΠΗ 

Κομοτηνής και Ξάνθης. Η έλευση του Covid-19 μείωσε τον αρχικό αριθμό των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών από 21 σε 7 άτομα. Ακολουθούνται τα βήματα 

σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης (διερεύνηση 

αναγκών πληθυσμού στόχου, δόμηση περιεχομένου και οργάνωση προγράμματος, 

υλοποίηση προγράμματος και αξιολόγησή του). Ο αρχικός σχεδιασμός του 

προγράμματος ήταν να διεξαχθεί με διά ζώσης συναντήσεις, λόγω όμως της έλευσης 

του Covid-19 αναζητήθηκε εναλλακτική μορφή διαδικτυακής διδασκαλίας. Τα δεδομένα 

συλλέγονται μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων στις διάφορες φάσεις εξέλιξης του 

προγράμματος (διερεύνηση αναγκών, δόμηση περιεχομένου, υλοποίηση και αξιολόγηση 

του προγράμματος) και με επεξεργασία των αρχείων της πλατφόρμας που έχει 

χρησιμοποιηθεί. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με θεματική ανάλυση 

(Braun & Clarke, 2012· Nowell et al., 2017). Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου, βάσει της οποίας δομήθηκε το 

περιεχόμενο του προγράμματος και δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό. 

Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Η 

επόμενη φάση της έρευνας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 12 μήνες μετά την πραγματοποίησή του. 

 

Αποτελέσματα 

Η διερεύνηση των αναγκών έδειξε ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 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. 
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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/συμμετεχουσών. Επίσης καταγράφηκαν οι απόψεις των ηλικιωμένων 

γυναικών που συμμετείχαν σε υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου διαπιστώθηκε 

ότι οι ηλικιωμένες ανέφεραν πως έμειναν ικανοποιημένες τόσο από το περιεχόμενο των 

βίντεο-μαθημάτων όσο και από τον τρόπο που παρουσιάστηκαν οι οδηγίες. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι παρόλο που στην αρχή τους φάνηκε δύσκολη η συμμετοχή στην εξ 

αποστάσεως σύγχρονη εκπαιδευτική διεργασία στη συνέχεια με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτή η συμμετοχή τους ήταν πιο ενεργητική με αποτέλεσμα να νιώθουν πιο 

οικεία καθώς έμοιαζε όλο και περισσότερο με το μάθημα στην αίθουσα. Επιπλέον η 

συνεχής χρήση του Facebook Room, σε κάποιες από τις ηλικιωμένες γυναίκες τις 

βοήθησε στο να το χρησιμοποιήσουν σε επικοινωνία με τους οικείους τους. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, συγγραφή 
 
Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί…  
…στις απόψεις των ηλικιωμένων γυναικών αναφορικά με την παρακολούθηση 

υβριδικού (σύγχρονου & ασύγχρονου) εκπαιδευτικού προγράμματος.  
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Η συγκρότηση της έννοιας της μάθησης από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 

(ΠΕ60) 

Επιβλέπουσα: Μαρία Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Μάθηση, παιδιά προσχολικής ηλικίας, αντιλήψεις, συμμετοχική 

μάθηση, κοινωνικο–πολιτισμική προσέγγιση  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι οι αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας 

για την έννοια μάθηση. Η θεωρητική θέση της μελέτης αυτής αναγνωρίζει ότι τα μικρά 

παιδιά έχουν μοναδικές αντιλήψεις σχετικά με τη μάθησή τους, η συγκρότηση των 

οποίων διαμεσολαβείται από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η τεκμηρίωση του τρόπου 

με τον οποίο τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τη μάθησή τους έχει 

ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία για την προσχολική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της 

κοινωνικό-πολιτισμικής οπτικής, καθώς αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διαμόρφωση 

συμμετοχικών περιβαλλόντων μάθησης. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο παιδιά προσχολικής 

ηλικίας αντιλαμβάνονται και συγκροτούν διαφορετικές διαστάσεις της έννοιας μάθηση. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

1. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη διαδικασία της μάθησης (τι, πώς, πού, πότε 

μαθαίνουν);  

2. Πώς αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή τους ταυτότητα; 

3. Ποια είναι τα συναισθήματά τους για τη διαδικασία της μάθησης; 

4. Ποιοι κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες συμβάλλουν στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη μάθηση;  

 

Μέθοδος  

Στην έρευνα συμμετέχουν 36 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε συνέπεια με τη θεωρητική 

θεμελίωση της μελέτης, η μεθοδολογία που αξιοποιείται στηρίζεται στο παράδειγμα της 

συμμετοχικής έρευνας με μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε ένας συνδυασμός 

ευέλικτων ερευνητικών εργαλείων (παρατήρηση, ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις, 

συζητήσεις σε μικρή ομάδα, οπτικά τεκμήρια). Ο ερευνητικός αυτός σχεδιασμός παρέχει 
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στα παιδιά τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στην ερευνητική διαδικασία και 

τους προσφέρει την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τη σκέψη τους με πολλαπλούς 

σημειωτικούς τρόπους. Συμπληρωματικά δεδομένα λαμβάνονται από τους γονείς και 

τις νηπιαγωγούς των παιδιών, μέσω ατομικών συνεντεύξεων. 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συλλογή δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί…  

…στην περιγραφή της δομημένης διαδικασίας αξιολόγησης, με τη συμμετοχή ειδικών 

(experts), η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της 

εγκυρότητας των ερευνητικών εργαλείων που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης έρευνας.  
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Διερευνώντας το κατασκευαστικό παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο: 

Αλληλεπιδράσεις και ευκαιρίες μάθησης με ανοιχτά υλικά 

 

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

(ΠΕ60), Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

Επιβλέπουσα: Μαρία Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Κατασκευαστικό παιχνίδι, οικοδομικό υλικό, ‘ανοιχτό υλικό’, 

προσχολική εκπαίδευση, αλληλεπίδραση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Σύμφωνα με την πολιτισμική-ιστορική θεώρηση, το παιχνίδι αποτελεί μια πολιτισμική 

κατασκευή στην οποία τα παιδιά δημιουργούν φανταστικές καταστάσεις επηρεασμένες 

από τις εμπειρίες της καθημερινότητάς τους (Fleer, 2010· van Oers, 2010) αλλάζοντας 

το νόημα αντικειμένων και πράξεων. Ταυτόχρονα περνούν συνεχώς από τη γραμμή της 

φαντασίας σε αυτή της πραγματικότητας και το αντίστροφο δίνοντας έμφαση στις 

έννοιες (Fleer, 2018). Tο παιχνίδι γίνεται αφορμή για συζήτηση και επικέντρωση σε 

έννοιες. Με άλλα λόγια, προσφέρει σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες, οδηγώντας τα 

παιδιά να διαπραγματευτούν και να συν-κατασκευάσουν νοήματα μαζί με άλλα παιδιά 

και ενήλικες (Παπανδρέου, 2020). Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα 

αποσκοπεί στη διερεύνηση του κατασκευαστικού παιχνιδιού (ΚΠ) στην προσχολική 

τάξη με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του στη μάθηση των παιδιών. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του ΚΠ έτσι όπως προκύπτει με φυσικό τρόπο 

μεταξύ των παιδιών μέσα στην προσχολική τάξη.  

Βασικές θεματικές διερεύνησης 

1. Τα είδη αλληλεπιδράσεων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ΚΠ και τον 

ρόλο τους στην εξέλιξη του ΚΠ. 

2. Το είδος των εννοιών και των θεμάτων που επεξεργάζονται τα παιδιά κατά τη 

διάρκεια του ΚΠ. 

3. Τις στρατηγικές που αναπτύσσουν κατά το ΚΠ.  

4. Τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούν τα διαφορετικά υλικά κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησής τους στο ΚΠ. 

 

 



 30 

Μέθοδος  

Για την παρούσα έρευνα προτείνεται η μελέτη περίπτωσης ή περιπτώσεων με βολικό 

δείγμα από τάξεις δημόσιου νηπιαγωγείου. Πρόκειται για μια συμμετοχικού τύπου 

έρευνα που επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία και τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά να 

κατανοήσουν την ερευνητική διαδικασία ώστε να λάβουν την απόφαση να 

συμμετάσχουν ή όχι σε αυτήν. Ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων θα 

αποτελέσουν η συμμετοχική παρατήρηση πεδίου μέσα από τη θέαση-ακρόαση του 

ελεύθερου ή/και ημιδομημένου παιχνιδιού των παιδιών, ενώ η συλλογή των δεδομένων 

θα γίνει με σημειώσεις πεδίου και ψηφιακές καταγραφές.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Προσδιορισμός/καθορισμός μεθόδου 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας έρευνας με 

τη συμμετοχή παιδιών προσχολικής αγωγής να συνδεθούν άμεσα με τις διαδικασίες 

ηθικής που προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών ώστε να διασφαλιστεί πως οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν θα υπόκεινται σε εξαναγκασμό, εξαπάτηση ή 

οποιαδήποτε μορφή χειραγώγησης (Mayne et al., 2016) στη βάση μιας συνεχούς 

διαδικασίας (Barker & Weller, 2003) διαπραγμάτευσης και επαναδιαπραγμάτευσης 

(Moore et al., 2018) ελεύθερης έκφρασης και συμμετοχής (Mayne et al., 2018).  
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Αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης υπό το πρίσμα της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων μάθησης στην προσχολική ηλικία 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ  

(ΠΕ60), Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 

Επιβλέπουσα: Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Αποθέματα γνώσης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, δεξιότητες 

μάθησης, έρευνα δράση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Σύμφωνα με την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση τα παιδιά οικοδομούν Αποθέματα 

Γνώσης (ΑΓ), ως αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασής τους με το κοινωνικό 

περιβάλλον (Chesworth, 2018). Η αξιοποίηση των ΑΓ στην τάξη αυξάνει την προσωπική 

νοηματοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και συνεπακόλουθα τη συμμετοχή του 

σε αυτήν (Παπανδρέου, 2020). Παράλληλα, η ανομοιογένεια των ΑΓ μεταξύ των 

παιδιών (Hogg, 2011), δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαφοροποίηση της 

παιδαγωγικής πράξης. Παρόλο που, τόσο η προσέγγιση των ΑΓ, όσο και η 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ) έχει φανεί ότι έχουν θετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα (π.χ. Baumgartner et al., 2003· Hedges et al., 2011) στα παιδιά και 

ενισχύουν την εσωτερική κινητοποίηση και εμπλοκή τους (π.χ. Tobin & Tippett, 2014), 

ωστόσο η συνδυαστική εφαρμογή τους δεν έχει μελετηθεί, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, 

καθώς και η σχέση τους με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης (4Cs) (ΙΕΠ, 

2014· Kivunja, 2015). 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Η παρούσα πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας εστιάζει στη μελέτη του συνδυασμού 

των δύο προσεγγίσεων, ΑΓ και ΔΔ, για να διερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχει 

στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

Μέθοδος 

Η έρευνα πρόκειται να αναπτυχθεί με τη μεθοδολογία της συνεργατικής έρευνας 

δράσης. Συμμετέχοντες είναι 11 παιδιά που φοιτούν σε ένα ολοήμερο πρόγραμμα 

νηπιαγωγείου. Τα εργαλεία για τον εντοπισμό των ΑΓ είναι η καταγραφή με ανεκδοτική 

έκθεση του ελεύθερου παιχνιδιού μέσω συστηματικής παρατήρησης (με χρήση 
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βιντεοσκόπησης). Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων μάθησης (4Cs) θα πραγματοποιηθεί με 

τη μέθοδο του ατομικού portfolio (αντιπροσωπευτικά έργα του, καταγραφές 

αξιολόγησης, φωτογραφίες, ρουμπρίκες αξιολόγησης και ελεύθερες σημειώσεις της 

νηπιαγωγού από το ημερολόγιό της). Τα δεδομένα θα αναλυθούν με ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου (Nvivo). 

 

Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιδιώκεται να συμβάλουν στην 

αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής των ΑΓ υπό το πρίσμα της ΔΔ, αλλά και να 

αναδειχθεί ο βαθμός ανάπτυξης επιμέρους βασικών δεξιοτήτων μάθησης, κρίσιμων για 

τη μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συλλογή δεδομένων 

 

Η εργασία θα επικεντρωθεί… 

• σε προβληματισμούς που σχετίζονται με τον τρόπο ανίχνευσης και αξιοποίησης 

των Αποθεμάτων Γνώσης, αλλά και τον τρόπο διαφοροποίησης έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται γνήσια και όχι επιφανειακά στις ανάγκες των παιδιών και στα 

αποθέματά τους, 

•  σε προβληματισμούς για ζητήματα μεθοδολογίας της συνεργατικής έρευνας 

δράσης. 

  



 33 

Επίλυση και Κατασκευή Μαθηματικού Προβλήματος σε 

μαθητές δημοτικού: Ο ρόλος των διαγραμμάτων 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ 

(ΠΕ 70) 

Επιβλέπουσα: Μαριάννα Τζεκάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων, κατασκευή προβλημάτων, 

διαγράμματα 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Τα προβλήματα αθροιστικής δομής κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τους/τις 

ερευνητές/τριες ανάλογα με τη δομή τους (προβλήματα συνδυασμού, αλλαγής, 

σύγκρισης) και για κάθε κατηγορία αντιστοιχούν κάποια διαγράμματα που 

αντιπροσωπεύουν σχηματικά τις σχέσεις των αναφερόμενων ποσοτήτων. Όλες οι 

κατηγορίες προβλημάτων δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες για τους/τις 

μαθητές/τριες. Τα διαγράμματα, ως αναπαραστατικά μέσα, θεωρούνται αρκετά 

βοηθητικά τόσο στην επίλυση όσο και στην κατασκευή μαθηματικού προβλήματος και 

αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα λάθη των 

μαθητών/τριών και τις δυσκολίες τους στη δημιουργία διαγραμμάτων, διότι είναι ένα 

βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας στην κατασκευή διαγραμμάτων. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τον ρόλο των σχηματικών 

αναπαραστάσεων (διαγραμμάτων) στην επίλυση και κατασκευή μαθηματικού 

προβλήματος από μαθητές/τριες της Δ’ Δημοτικού. Στόχος είναι να εξετασθεί αν θα 

υπάρξει μεταβολή στην ικανότητα ΕΜΠ και ΚΜΠ των μαθητών/τριών μετά τη 

συμμετοχή τους σε ένα διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης πάνω στην ΕΜΠ και ΚΜΠ με 

τη χρήση διαγραμμάτων καθώς και να εντοπισθούν οι πιθανές δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές/τριες στη χρήση διαγραμμάτων. 

 

Μέθοδος 

Η έρευνα στηρίχθηκε στη μέθοδο σχεδιασμού (design-based research). Μια μεμονωμένη 

πειραματική ομάδα θα προ-ελεγχθεί, θα δεχθεί μια διδακτική παρέμβαση και στο τέλος 

θα ελεγχθεί και πάλι δύο φορές: μία φορά στο τέλος της παρέμβασης και μία μετά από 

κάποιους μήνες για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των αποτελεσμάτων. Τα 
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υποκείμενα της έρευνας αποτελούν περίπου 50 μαθητές/τριες της Δ’ τάξης του 

Δημοτικού (μέσος όρος ηλικίας 9 έτη) που φοιτούν σε δύο τμήματα της τάξης αυτής σε 

αστικό ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά εργαλεία της παρούσας 

μελέτης είναι το αρχικό και τελικό τεστ με τα οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές/τριες 

και από τα οποία θα εξαχθούν ποσοτικά δεδομένα.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Συλλογή δεδομένων 

 

Η εργασία θα επικεντρωθεί… 

…στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και στα πρώτα στάδια εφαρμογής της 

διδακτικής παρέμβασης. Θα γίνει αναφορά στα πρώτα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

καθώς και στις δυσκολίες που έχουν αναδειχθεί μέχρι στιγμής.  
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Μελέτη αναστοχαστικών διαδικασιών σε περιβάλλοντα 

επικοινωνίας από απόσταση 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ 

(ΠΕ60), Μέλος Εκ.ΕΤε.Μ. ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Επιβλέπουσα: Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Αναστοχασμός, μαθησιακή αναλυτική, τεχνολογίες μάθησης, 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών, περιβάλλοντα επικοινωνίας 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. Παρόλ’ 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 

Σκοπός της διατριβής αποτελεί η εννοιολόγηση του αναστοχασμού ως κοινωνικής 

διαδικασίας, μέσα από: 

1. την ανάλυση των ορισμών και των μεθοδολογικών επιλογών στο ερευνητικό 

πεδίο του αναστοχασμού στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (συστηματική 

επισκόπηση), 

2. τα προφίλ αναστοχασμού φοιτητών/τριών εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε 

ατομικές και συλλογικές διαδικτυακές δράσεις αναστοχασμού (έρευνα πεδίου). 

 

Μέθοδος 

Εφαρμόζοντας την προσέγγιση της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded 

Theory), κατά την αναζήτηση κατηγοριών του τρόπου σύνδεσης αναστοχασμού-

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αναδύθηκε μια έντονη συσχέτιση των σύγχρονων 

τεχνολογιών μάθησης με την εξάπλωση του κοινωνικού αναστοχασμού. Στην 4η 
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Επιστημονική Συνάντηση ΥΔ, θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε η 

περαιτέρω εμβάθυνση σε αυτή την παράμετρο που προέκυψε. Συγκεκριμένα, θα 

περιγραφεί η διαδικασία συγκρότησης επιπλέον όψεων μελέτης της σχέσης του 

κοινωνικού αναστοχασμού με τις τεχνολογίες μάθησης, δηλαδή, επιπρόσθετα και πιο 

εξειδικευμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία καθοδηγήθηκαν από τα ίδια τα 

δεδομένα, προκειμένου να εννοιολογηθεί πληρέστερα η νέα κατηγορία που αναδύθηκε 

κατά την πρώτη ανάλυση των δεδομένων. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία  

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στην πρώτη μεθοδολογία, τη συστηματική επισκόπηση, τα δεδομένα της οποίας 

αναλύονται βάσει της εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory). Στόχος της 

παρουσίασης είναι η περιγραφή προβληματισμών για τη διαπραγμάτευση κομβικών 

σημείων κατά την εφαρμογή της εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας.  
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Η συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης και η επίδρασή της στη ζωή τους 

 

ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

(ΠΕ70) 

Επιβλέπουσα: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Ρομά, γυναίκες, μη τυπική εκπαίδευση, εκπαίδευση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Διεθνείς έρευνες από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, συμπεραίνουν ότι οι γυναίκες 

Ρομά υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση 

με τη πρόσβασή τους σε βασικές παροχές υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, υγείας και 

απασχόλησης, ενώ μικρή βελτίωση παρατηρείται με το πέρασμα των χρόνων. Με σκοπό 

να αναδειχθεί η εκπαίδευση των γυναικών Ρομά ως κύριος τομέας βελτίωσης των 

κοινωνικών συνθηκών ένδειας και αποκλεισμού (Giroux, 2010· Gómez et al., 2014), 

συλλέχθηκαν στρατηγικά πολιτικά έγγραφα και μελέτες σχετικά με την άμβλυνση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικά για τους Ρομά (Brüggemann, 

2012∙Council of Europe, 2004, 2015· ERIAC, 2019· ERGO Network, 2019· European 

Commission 2017· FRA, 2016, 2019· Rostas, 2012· UNICEF, 2006). Κατά τη μελέτη τους, 

διαπιστώθηκε ότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας παρεμβάσεων που να 

εστιάζουν σε αυτές (Hancock, 2000· Puigvert & Sánchez-Aroca, 2005). Επιπρόσθετα, 

μελετήθηκε εκτενώς ο όρος της ενδυνάμωσης με σκοπό να συνδεθεί με την συμμετοχή 

των γυναικών στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και την επίδρασή τους στη 

ζωή τους (Aspy & Sandhu, 1999· Baltiwala, 1994· Chattopadhyaya, 2005· Dandona, 

2015· Devendra, 2001∙ Fetterman,1996· Gangrade, 2001· Hashemi Schuler & Riley, 

1996· Jhabvala, 2001· Kabeer 1999· Malhotra et al., 2002· Μandal, 2013· McWhirter, 

1994· Pinto, 2001· Shetty & Hens, 2015· Srivastava, 2001· Stromquist, 1995· WHO 2018· 

Zimmerman & Rappaport, 1988). 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει τη συμμετοχή των γυναικών 

Ρομά σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και την επίδρασή της στη ζωή τους. 

Ειδικότερα, επιδιώκονται η καταγραφή των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης 

στα οποία συμμετείχαν γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα, η μελέτη της μεθοδολογίας και του 

περιεχομένου των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, η διερεύνηση των κινήτρων 
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και των εμποδίων συμμετοχής των Ρομά γυναικών, καθώς και η επίδραση που είχε η 

συμμετοχή τους στις διάφορες πτυχές της ζωής τους.  

 

Μέθοδος 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος (συνεντεύξεις με 

γυναίκες Ρομά), ενώ θα συλλεχθούν, θα καταγραφούν και θα γίνει επεξεργασία 

στοιχείων που αφορούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν 

γυναίκες Ρομά. Η ποιοτική προσέγγιση στηρίζεται σε ανοικτές ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις με γυναίκες Ρομά που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι συμμετοχής (κίνητρα και εμπόδια) 

των γυναικών Ρομά σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και πώς τις επηρέασε 

στη ζωή τους και να συσχετιστούν με το γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο.  

 

Αποτελέσματα 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε ότι οι γυναίκες μέσα από την συμμετοχή τους 

στην εκπαίδευση αποκτούν πληροφορίες, γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες και 

ικανότητες που τις βοηθούν να κάνουν επιλογές για τη ζωή τους. Η απόκτηση 

μεγαλύτερου ελέγχου των αποφάσεων στη ζωή των γυναικών είναι αποτέλεσμα μιας 

ενδυναμωτικής διαδικασίας. Τα βιβλιογραφικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων μη τυπικής 

εκπαίδευσης, είναι ένας τρόπος ενδυνάμωσης, άρα υπάρχει επίδραση στη ζωή τους. 

Αντίστοιχα, προκύπτει ότι οι γυναίκες μετασχηματίζουν απόψεις για το περιβάλλον, 

την κοινωνία, τις ίδιες. Αυτό σημαίνει ότι ενδείκνυται να μελετηθεί εκτενέστερα η 

οπτική της ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο μετασχηματισμό τους.  

Αναφορικά με την πρόοδο της έρευνας, έως τώρα διεξήχθησαν πιλοτικές συνεντεύξεις 

με γυναίκες Ρομά προκειμένου να τελειοποιηθούν οι άξονες της ημι-δομημένης 

συνέντευξης και το προσεχές διάστημα θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συλλογή δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

… σε προβληματισμούς που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την 

αναζήτηση στοιχείων για προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και στην 

παρουσίαση στοιχείων και ευρημάτων των πιλοτικών συνεντεύξεων που οδήγησαν σε 
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μεθοδολογικούς προβληματισμούς, σε σχέση με την ανάπτυξη των οριστικών 

ερευνητικών εργαλείων και του δείγματος της έρευνας. 
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Κοινωνικές αναπαραστάσεις μαθητών Δημοτικού για την 

έννοια της Μάθησης: Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων και 

των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωσή τους 

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ 

(ΠΕ70)  

Επιβλέπουσα: Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικές αναπαραστάσεις, μάθηση, διδακτικό τρίγωνο, δημοτικό σχολείο 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Τα παιδιά ως κοινωνικά όντα έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης των 

αναπαραστάσεών τους στο πλαίσιο της προσπάθειας κατανόησης του κόσμου γύρω τους. 

Ανάμεσα στις έννοιες που προσπαθούν να αναπαραστήσουν είναι η μάθηση και ο δρόμος 

προς την επίτευξή της. Αντικείμενο της παρούσας Δ.Δ. είναι η μελέτη των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων μαθητών/τριών Δημοτικού για την έννοια της μάθησης και για το πώς 

αυτές επηρεάζονται από τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και των σχολικών 

εγχειριδίων. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων για τη μάθηση και τους τρόπους 

έκφρασής της από την οπτική των τριών συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος 

(εκπαιδευτικός, μαθητής/τρια, σχολικό εγχειρίδιο).Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών για την έννοια της 

μάθησης; Επηρεάζονται από τις αναπαραστάσεις των σχολικών εγχειριδίων και των 

εκπαιδευτικών;  

2. Πώς αναπαρίσταται η μαθησιακή διαδικασία στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας; 

Ποια μοντέλα μαθησιακών δραστηριοτήτων προβάλλονται και ποιες θεωρίες μάθησης 

εκπροσωπούν; 

3. Ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη μάθηση και 

τους τρόπους έκφρασής της; Λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των 

μαθητών/τριών; 

Μέθοδος 

Στην παρούσα χρονική περίοδο που διεξάγεται η επιστημονική συνάντηση η εργασία 

βρίσκεται στο στάδιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review). Για τον σκοπό 

αυτό πραγματοποιείται χειροκίνητη ηλεκτρονική αναζήτηση σε επιστημονικά έγκυρες βάσεις 



 41 

δεδομένων και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Για τον σκοπό αυτό γίνεται χρήση σχετικών 

με το θέμα λέξεων κλειδιών (π.χ. κοινωνικές αναπαραστάσεις, στυλ μάθησης, μαθησιακές 

θεωρίες, μεταφορές μάθησης). Το υλικό που συλλέγεται, οργανώνεται σε δύο επιμέρους 

κεντρικούς άξονες (μάθηση, κοινωνική αναπαράσταση) και αποδελτιώνεται, ώστε να τεθούν 

οι θεωρητικές βάσεις της εργασίας, στις οποίες θα στηριχτεί το ερευνητικό μέρος. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό τον προσδιορισμό/ 

καθορισμό θέματος 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…σε βασικά σημεία που προέρχονται από το ερευνητικό προσχέδιο, καθώς και σε ζητήματα 

που αφορούν την πρώτη περίοδο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (θεωρητικό 

μέρος, βιβλιογραφική ανασκόπηση). Στο τέλος, θα τεθούν προβληματισμοί για τα επόμενα 

βήματα που αφορούν το ερευνητικό μέρος (έρευνα σε παιδιά, βήματα που απαιτούνται για να 

εγκριθεί). 
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Το οικολογικό αποτύπωμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο για το 

περιβάλλον και την αειφορία στο πλαίσιο της τοπικής 

κοινότητας: Μελέτη περίπτωσης αστικής και μη αστικής 

κοινότητας 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Δασοπόνος και Διαχειριστής Φυσικού Περιβάλλοντος 

Επιβλέπουσα: Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Οικολογικό αποτύπωμα, αειφορία, εκπαίδευση, αστική περιοχή, μη αστική 

περιοχή 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την εκπαιδευτική αξιοποίηση του 

οικολογικού αποτυπώματος μέσα από τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι 

μαθητές/τριες και οι ενήλικες αναγνωρίζουν τις διαστάσεις του και τη σύνδεσή του με τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα.  

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή επιθυμεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της σχετικής 

βιβλιογραφίας και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου για την αξιοποίηση 

της έννοιας του οικολογικού αποτυπώματος στο πλαίσιο συμμετοχικών δράσεων για τη 

διαμόρφωση αειφόρων κοινοτήτων. Μέσω της μελέτης του ατομικού και συλλογικού 

αποτυπώματος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενδυναμώνονται να κατανοούν τις 

επιπτώσεις των επιλογών και πρακτικών τους στο περιβάλλον, να αναγνωρίζουν τη σημασία 

του ρόλου των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων στη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων 

που τους αφορούν και τη συγκρότηση συμμετοχικών αειφορικών δράσεων στην κοινότητα. 

 

Μέθοδος 

Η προτεινόμενη έρευνα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε πολίτες ηλικίας 18-60 ετών που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αστικές 

και μη αστικές περιοχές. Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με βάση την στρωματωμένη τυχαία 

δειγματοληψία με κριτήριο που θα καθοριστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού μελέτης. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν τόσο 

ποιοτικά (συνέντευξη, ποιοτική έρευνα σε ομάδες εστίασης) όσο και ποσοτικά 

(ερωτηματολόγιο) ερευνητικά εργαλεία. 
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Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/ βιβλιογραφική ανασκόπηση  

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στον τρόπο αναζήτησης της βιβλιογραφίας και την αξιοποίηση των ευρημάτων της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την αναδιαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι προβληματισμοί για τη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης 

των εργαλείων της έρευνας. 
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Μελέτη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε περιόδους 

κρίσεων: Διερευνώντας τις απόψεις και τις εμπειρίες των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία την περίοδο της 

πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα 

 

ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 

(ΠΕ70) 

Επιβλέπουσα: Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανισότητες, Covid-19 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Με την εσπευσμένη μετάβαση από τη διά ζώσης διδασκαλία στο σχολείο, στην εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑΕ) λόγω της έξαρσης της πανδημίας, οι ήδη υφιστάμενες 

εκπαιδευτικές ανισότητες που πλήττουν σε μεγαλύτερο βαθμό συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες, όπως τα άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο (Ratcliffe & McKernan, 

2010), με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, με διαφορετική εθνική ή πολιτισμική 

προέλευση, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, κ.λπ., φαίνεται να επιδεινώθηκαν (Bayrakdar 

& Guveli, 2020· UNHCR, 2020). Επιπλέον, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική κατανομή του διδακτικού προσωπικού και των 

οικονομικών επενδύσεων, με τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να πλήττονται 

ιδιαιτέρως σε σχέση με τις αστικές (Belay, 2020· NASEM, 2020). 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με τις εμπειρίες και τις δυσκολίες που αναδύθηκαν από την 

εξ ΑΕ κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  

Βασικά Ερευνητικά Ερωτήματα 

Με βάση τους προσωπικούς προβληματισμούς και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα 

ερευνητικά ερωτήματά μας διαμορφώνονται ως εξής:  

1. Ποια προβλήματα θεωρούν οι Συντονιστές/ριες Εκπαιδευτικού Έργου, οι 

Διευθυντές/ριες Δημοτικών Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/ριες και οι 

γονείς ότι ανέκυψαν κατά την εξ ΑΕ και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν;  

2. Ποιες εκπαιδευτικές ανισότητες αναδύονται μέσα από τις εμπειρίες και τα 

βιώματα των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της εξ ΑΕ;  
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3. Ποιοι παράγοντες εντοπίζονται, οι οποίοι επηρεάζουν την δημιουργία και 

πιθανόν αύξηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

(ατομικοί/κοινωνικοί/οικονομικοί/περιβαλλοντικοί & γεωγραφικοί 

παράγοντες) κατά την εξ ΑΕ; 

 

Μέθοδος 

Η έρευνα θα ακολουθήσει μικτή μεθοδολογία και θα συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά 

δεδομένα. Στην ποσοτική έρευνα θα συμμετέχουν Συντονιστές/ριες Εκπαιδευτικού Έργου, 

Διευθυντές/ριες, γονείς, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί των τάξεων Γ’ και Δ’ Δημοτικού. 

Στην ποιοτική έρευνα θα συμμετέχει στοχευμένος πληθυσμός του παραπάνω δείγματος από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας (αγροτικές, ημιαστικές και αστικές). Θα 

χρησιμοποιηθεί διαδικτυακό (online) και κατά περίπτωση έντυπο ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη χρήση πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert και κάποιες 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί και η ημιδομημένη συνέντευξη. 

 

Στάδιο που βρίσκεται η εργασία 

Προσδιορισμός/ καθορισμός μεθόδου 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…σε ζητήματα που αντιμετώπισα στο αρχικό στάδιο της εκπόνησης της διδακτορικής μου 

διατριβής, όπως η διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας και ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας. Ειδικότερα, θα τεθούν προβληματισμοί που 

αφορούν την επιλογή του κατάλληλου δείγματος για την έρευνα, τη διαδικασία έγκρισης μιας 

μικτής έρευνας, στην οποία εμπλέκονται παιδιά δημοτικού και δυσκολίες ως προς τη 

χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων.  
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Η στάση του ελληνικού Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) 

απέναντι στη μεταρρυθμιστική παρέμβαση του Προγράμματος 

“Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».  Το ζήτημα της 

ελληνομάθειας στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για τη 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

 

ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΔΟΥ 

Δημοσιογράφος 

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Τύπος, ελληνομάθεια, εκπαίδευση, μουσουλμανική μειονότητα, Θράκη 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Φορτισμένο ιδεολογικά ζήτημα και αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων, η εκπαίδευση της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθορίστηκε ιστορικά από τις επιδιώξεις και τις 

διακυμάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων και όχι από τις υφιστάμενες μορφωτικές 

ανάγκες, ενώ αποτέλεσε για χρόνια απαγορευμένο πεδίο για κοινωνική έρευνα, αλλά και θέμα 

αυξημένης ευαισθησίας για τον Τύπο. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διερευνήσει τη στάση 

του ελληνικού Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού, πλειονοτικού και μειονοτικού, τοπικού και 

πανελλήνιου) αναφορικά με το ζήτημα της ελληνομάθειας της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Θράκης, και συγκεκριμένα μέσα από τη μεταρρυθμιστική παρέμβαση «Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων», στο πλαίσιο της ευρύτερης ελληνικής πολιτικής για την 

συγκεκριμένη μειονότητα στην περιοχή. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι να συλλέξει, να καταγράψει, να ταξινομήσει, να παρουσιάσει, να 

αιτιολογήσει και να αναλύσει διεξοδικά την αντιμετώπιση που είχε από τον Τύπο η 

προαναφερθείσα μεταρρυθμιστική παρέμβαση από το 1996 που πρωτοξεκίνησε έως και το 

2014, εξάγοντας και αποτυπώνοντας συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτικά συμπεράσματα 

καθώς επίσης και να προσπαθήσει να κατανοήσει αν και κατά πόσο η στάση αυτή φαίνεται 

να επηρέασε θετικά ή αρνητικά την αποδοχή του Προγράμματος από την τοπική 

εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία και ως εκ τούτου την πορεία του και τις 

πολιτικές αποφάσεις για τη συνέχισή του.  
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Βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ήταν το ενδιαφέρον του Τύπου αντιπροσωπευτικό της εκπαιδευτικής και πολιτικής 

σημασίας του Προγράμματος;  

2. Πόσο ισχυρός παράγοντας διαφοροποίησης υπήρξε ο ιδεολογικοπολιτικός 

προσανατολισμός του κάθε ΜΜΕ;  

3. Υπήρξαν διακυμάνσεις και αλλαγές με το πέρασμα των χρόνων στη στάση των Μέσων 

αλλά και στη στάση του ίδιου Μέσου;  

4. Διαφοροποιήσεις στον τοπικό και τον πανελλήνιο Τύπο;  

5. Πόσο συμβάδιζε η αντιμετώπιση του Προγράμματος από τον Τύπο με τις εκάστοτε 

τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις;  

6. Αντιμετωπίστηκε ως εκπαιδευτικό θέμα, ως εθνικό θέμα, ως θέμα μειονοτικής 

πολιτικής ή ξεκάθαρα πολιτικό θέμα;  

7. Πόσο παρακινδυνευμένο είναι να υποστηρίξει κανείς ότι τα ΜΜΕ δημιουργούν το 

υπόστρωμα και το «όργανο» της κατασκευής της εξωτερικής πολιτικής και πόσο 

παρεμβατικό ρόλο έπαιξαν στην αντιμετώπιση και την τύχη της συγκεκριμένης 

περίπτωσης;  

 

Μέθοδος 

Η ερευνητική μελέτη επέλεξε την εφαρμογή ενός συνδυασμού ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθόδων και προσεγγίσεων (μεθοδολογική τριγωνοποίηση), που περιλαμβάνει, εκτός από 

την απαιτούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τον σχεδιασμό του θεωρητικού μέρους της 

έρευνας, μέσα από ένα ευρύτατο και αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών και διεθνών 

συγγραμμάτων και ερευνών (τόσο αναφορικά με την ιστορική, πολιτική και εκπαιδευτική 

εξέλιξη της μειονότητας της Θράκης, όσο και με τη δύναμη, τη δυναμική και την επιρροή των 

Μ.Μ.Ε., γενικότερα και ειδικότερα στα εθνικά ζητήματα), την αποδελτίωση περισσοτέρων 

από 2.000 δημοσιευμάτων από ένα ευρύ, αντιπροσωπευτικό ερευνητικό δείγμα 25 συνολικά 

εφημερίδων, πανελλήνιου και τοπικού, πλειονοτικού και μειονοτικού Τύπου, την ενδεικτική 

αποδελτίωση ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. και blogs, διαφορετικών ιδεολογικών προελεύσεων, αλλά 

και μία σειρά συνεντεύξεων από σχετιζόμενα με τη μεταρρύθμιση πρόσωπα, διαφορετικών 

ιδεολογικών ταυτοτήτων, προσανατολισμών και θέσεων. Πρόκειται για δημοσιεύματα του 

έντυπου τοπικού και πανελλήνιου Τύπου (προεπιλεγμένο δείγμα) για το «Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων», από το 1997 έως το 2014, ενώ καθορίστηκαν 

συγκεκριμένες μεταβλητές πάνω σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, που συνθέτουν το 

βασικό κορμό της έρευνας.  
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Παράλληλα, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο για την έρευνα να συμπεριληφθεί και η 

ποιοτική μέθοδος της συνέντευξης ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε μία σειρά 26 αντιπροσωπευτικών, στοχευμένων, πρόσωπο με πρόσωπο, 

ημι-δομημένων «συνεντεύξεων σε βάθος», με πρόσωπα της πλειονότητας και της 

μειονότητας, που σχετίζονται -άμεσα ή έμμεσα- με το Πρόγραμμα, σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη (μέσος όρος διάρκειας 45 λεπτών), με τρεις, ανά ιδιότητα, κατηγορίες 

ερωτώμενων: με πολιτικούς της πλειονότητας και της μειονότητας, με δημοσιογράφους της 

πλειονότητας και της μειονότητας και με στελέχη της εκπαίδευσης.  

 

Αποτελέσματα 

Τα ζητήματα που αφορούν τις εθνικές μειονότητες εμφάνιζαν ανέκαθεν έντονη δυσχέρεια και 

πολυπλοκότητα και βρίσκονται υπό διαρκή αμφισβήτηση και ετεροκαθορισμό. Είναι 

ζητήματα άμεσα πολιτικά, με οξεία εμπλοκή στις συγκρουσιακές διαδικασίες αναδιανομής 

θέσεων ισχύος στη διεθνοπολιτική πραγματικότητα, ενώ και η ιστορικοκοινωνιολογική 

κατεύθυνση της έρευνας, η οποία καλείται να μας διαφωτίσει βρίσκεται τις περισσότερες 

φορές δέσμια πολιτικών σκοπιμοτήτων. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα τελευταία 

χρόνια (συγκεκριμένα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) ξεπεράστηκαν σταδιακά από πολλούς 

οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και ακούγονταν και γράφονταν πολλά για τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων και ειδικότερα για την εκπαίδευσή τους. Η μεταστροφή αυτή της ελληνικής 

πολιτικής και η λήψη μιας σειράς μέτρων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της 

μειονότητας, αποτυπώνεται εμφανώς και στην εκπαίδευση, την οποία συμπαρέσυρε, με 

ουσιαστικές αλλαγές, όπως το μεταρρυθμιστικό «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων», το οποίο συνεχίστηκε επί 22 συναπτά έτη, με στόχο την αναβάθμιση 

της παρεχόμενης μειονοτικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της ελληνομάθειας. Συνοπτικά, 

όπως διαπιστώθηκε, τόσο από την αποδελτίωση του Τύπου όσο και από τις συνεντεύξεις, η 

εκπαίδευση της μειονότητας είναι και αντιμετωπίστηκε ως πολιτικό ζήτημα, ήταν δέσμια 

πολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, ενώ οι εκάστοτε ελληνοτουρκικές σχέσεις 

έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Ήταν σαφής ο ιδεολογικοπολιτικός προσανατολισμός του κάθε 

Μέσου. Ωστόσο, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις και αποκλίσεις όσον αφορά τις απόψεις 

για τη στάση του Τύπου, τόσο ανάμεσα σε πολιτικούς μεταξύ τους, αλλά και ανάμεσα σε 

πολιτικούς και δημοσιογράφους και δημοσιογράφους μεταξύ τους. Διαφορετικές 

προσεγγίσεις των συνεντευξιαζόμενων υπήρξαν και ως προς την πολιτική διάσταση που 

αποδίδεται στο Πρόγραμμα, αλλά και ως προς τις αιτίες της περιορισμένης ενασχόλησης του 

πανελλήνιου Τύπου, σε αντίθεση με τη σπουδαιότητα που όλοι του αναγνωρίζουν. Θα 

ακολουθήσει η ενδελεχής και τεκμηριωμένη ανάλυση και ερμηνεία των συνολικών 

ευρημάτων και δεδομένων που προέκυψαν, τόσο από το σύνολο της αποδελτίωσης, όσο και 
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από τις συνεντεύξεις, για την εξαγωγή των συνολικών κοινωνικών και πολιτικών μας 

συμπερασμάτων, σε συσχέτιση με το σύνολο των ερευνητικών μας ερωτημάτων, καθώς και η 

διατύπωση νέων ερωτημάτων που προέκυψαν για περαιτέρω έρευνες. 

 

Στάδιο που βρίσκεται η εργασία 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στο σκέλος της ανάλυσης των συνεντεύξεων που κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο να 

συμπεριληφθούν ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο, προκειμένου να καλυφθούν 

κάποια «κενά» που, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση περιεχομένου του δείγματος της 

αποδελτίωσης, προκύπτουν τόσο λόγω της φορτισμένης πολιτικής διάστασης του ζητήματος 

της εκπαίδευσης της μειονότητας, όσο και εξαιτίας ορισμένων πρακτικών/τεχνικών 

δυσχερειών αναφορικά με το συλλεχθέν δείγμα.  
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Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Προγράμματα στην 

Επαγγελματική Ανάπτυξη: Προσδοκίες και Ανάγκες 

Εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ 

Εκπαιδευτικός, Μέλος Εκ.ΕΤ.εΜ, ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Επιβλέπουσα: Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών, προσδοκίες, ανάγκες, μαθησιακή εμπειρία 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές/τριες επικεντρώνονται στη μελέτη των προσδοκιών και 

των αναγκών των εκπαιδευτικών, όταν αυτοί/ες συμμετέχουν σε προγράμματα που αφορούν 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη στα MOOCs. Πολλές φορές οι δύο έννοιες (προσδοκίες και 

ανάγκες) φαίνονται να ταυτίζονται ή και να αλληλεπικαλύπτονται τόσο μεταξύ τους όσο και 

με την έννοια των κινήτρων. Επίσης, λίγα είναι ακόμη γνωστά σχετικά με τα εργαλεία 

προσδιορισμού/μέτρησης των προσδοκιών και των αναγκών των εκπαιδευτικών όταν 

συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης στα MOOCs. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας σε αυτό το σημείο είναι η καταγραφή των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται για να διερευνηθούν οι προσδοκίες κι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όταν 

συμμετέχουν στα MOOCs αλλά και η εννοιολόγηση των προσδοκιών και των αναγκών 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν.  

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα εργαλεία μέτρησης προσδοκιών/αναγκών των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης; 

2. Πώς εννοιολογούνται οι προσδοκίες και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όταν 

συμμετέχουν σε προγράμματα που αποσκοπούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 

μέσω MOOCs? 

 

Μέθοδος 

Προκειμένου να καταγραφούν τα εργαλεία μέτρησης των προσδοκιών και των αναγκών των 

εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται επαγγελματικά στα MOOCs αλλά και να εννοιολογηθούν 

τα κίνητρα κι οι ανάγκες θα πραγματοποιηθεί scoping review. Το είδος αυτό της επισκόπησης 
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επιτρέπει τη χαρτογράφηση των ερευνών που έχουνε γίνει στο πεδίο και αφορούν το υπό 

διερεύνηση θέμα. Ο συγκεκριμένος τύπος επισκόπησης θεωρείται ιδανικός για την 

καταγραφή ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων που έχουν εφαρμοστεί αλλά και για την 

εννοιολόγηση όρων. Για τον λόγο αυτό θα γίνει αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ανάλυση πρωτογενείς έρευνες που έχουν μελετήσει τις 

προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Προσδιορισμός/καθορισμός μεθόδου 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στην παρουσίαση ενός scoping review που θα πραγματοποιηθεί με σκοπό: α) την 

αναζήτηση εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την μέτρηση των προσδοκιών και των 

αναγκών των εκπαιδευτικών όταν συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 

στα MOOCs, και β) την εννοιολόγηση των όρων προσδοκίες και ανάγκες εκπαιδευτικών από 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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Η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία  ως πλαίσιο 

συμπερίληψης παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση: Μελέτη 

των στάσεων, των απόψεων και των διδακτικών πρακτικών 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗ 

(ΠΕ 02.50)  

Επιβλέπουσα: Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, συμπερίληψη, ήπια νοητική καθυστέρηση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του πεδίου της ΠΕΑ ως πλαισίου 

για την συμπερίληψη παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΠΕΑ) φαίνεται να αποτελεί ένα γόνιμο 

πεδίο για την συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές στην ΠΕΑ, μεταξύ άλλων, μπορούν να παρέχουν τις ψυχαγωγικές ή πολιτιστικές 

δραστηριότητες στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν 

βιωματικά και ενεργά, επιδεικνύοντας ικανή συμπεριφορά γεγονός που φαίνεται να 

λειτουργεί θετικά στην αποδοχή τους από τους άλλους. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και προγράμματα στην ΠΕΑ οδηγούν σε αύξηση θετικών 

ερεθισμάτων μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία και βελτιώνουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του πεδίου της ΠΕΑ ως πλαισίου για 

την συμπερίληψη παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εξετάζονται οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμπερίληψη παιδιών με ήπια νοητική 

καθυστέρηση. Εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθμό η ΠΕΑ μπορεί να αποτελέσει πεδίο 

συμπερίληψης και αν είναι εφικτή η προσαρμογή της διδασκαλίας και του Αναλυτικού 

Προγράμματος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση. 
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Μέθοδος  

Το δείγμα θα αποτελούν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν ή είχαν στο 

παρελθόν μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση.  

Για την μέτρηση των ερευνητικών στόχων θα αξιοποιηθούν ή/και διαμορφωθούν 

εργαλεία όπως: 

1. Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Scale- Revised  

2. The Τeacher Efficacy for Inclusive Practices  

3. Ερωτηματολόγιο για την ΠΕΑ ως πεδίου συμπερίληψης (θα διαμορφωθεί για τις 

ανάγκες της έρευνας) 

4. Ημιδομημένες συνεντεύξεις στους άξονες των προσαρμογών της διδασκαλίας 

(διευκολύνσεις, τροποποιήσεις, παράλληλο πρόγραμμα, αντικατάσταση 

προγράμματος)  

5. Πρωτόκολλο καταγραφής, μέσω επιτόπιας παρατήρησης της ερευνήτριας,  των 

παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 

στην συμπερίληψη παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση στο πεδίο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία  

 

Στάδιο που βρίσκεται η εργασία 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας/βιβλιογραφική ανασκόπηση, Προσδιορισμός/καθορισμός  

θέματος, Προσδιορισμός/καθορισμός μεθόδου 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στη μεθοδολογία αναζήτησης της βιβλιογραφίας. Επίσης, θα παρουσιαστούν 

σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης του 

σταθμισμένου εργαλείου Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive 

Education Scale (Αποτίμηση Συναισθημάτων, Στάσεων και Ανησυχιών σχετικά με τη 

συμμετοχική εκπαίδευση) στη διαμόρφωση των ποιοτικών εργαλείων της έρευνας. 
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Τέχνη, περιβάλλον και εκπαίδευση: Αξιοποίηση ερεθισμάτων 

από το  περιβάλλον για την καλλιτεχνική δημιουργία στο 

σχολείο και αξιοποίηση της τέχνης ως μέσου για την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: Μελέτη περίπτωσης σε 

ορεινή κοινότητα 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ 

Εκπαιδευτικός Β’θμιας Εκπαίδευσης 

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Τέχνη, περιβάλλον, εκπαίδευση, μύθος 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο 

Η έρευνα αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της σχολικής μονάδας ενός χωριού της 

Ηπείρου, στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων, του Βουργαρελίου. Οι οικογένειες των 

μαθητών/τριών αυτής της κοινότητας αποτελούνται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από 

αγρότες/αγρότισσες, κτηνοτρόφους, εργάτες/τριες και συνταξιούχους. Με αφορμή 

έναν τοπικό θρύλο που αποτελεί μίξη παγανιστικών αρχετυπικών μοτίβων και 

χριστιανικών δοξασιών και έχει ως επίκεντρο ένα σπήλαιο της περιοχής με την 

ονομασία Δρακότρυπα, την έρευνα σχετικά με τις ρίζες του, τις παρεμβάσεις του 

ερευνητή στο δείγμα των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και την 

καλλιτεχνική οπτικοποίηση του θρύλου per se από τους/τις μαθητές/τριες με τη 

συμμετοχή του ερευνητή/εκπαιδευτικού, επιχειρείται να μελετηθούν τα ερωτήματα 

που τίθενται παρακάτω 

 

Σκοπός/βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ο συσχετισμός του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τοπίου (cultural 

landscape) μέσω ερευνητικής και καλλιτεχνικά δημιουργικής διαδικασίας. 

2. Η μελέτη της σχέσης των μαθητών/τριών με το περιβάλλον σε συνειδητό και 

συλλογικά ασυνείδητο επίπεδο και η διαφοροποίηση αυτής μετά τις 

παρεμβάσεις του καθηγητή. 

3. Η συνολικότερη θετική επίδραση της εν λόγω βιωματικής Οικοκαλλιτεχνικής 

εκπαιδευτικής προσέγγισης σε μαθησιακές δεξιότητες ανεξαρτήτως γνωστικού 

αντικειμένου. 
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4. Η διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί η τέχνη να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπερβαίνοντας ή 

επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της στο πλαίσιο της αισθητικής αγωγής. 

 

Μέθοδος 

Πρόκειται για έρευνα πεδίου με τον ερευνητή συμμετέχοντα και μοναδικό παρατηρητή. 

Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για την συλλογή δεδομένων ήταν σημειώσεις, 

ημερολόγιο και ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε δείγμα 47 μαθητών/τριών Γ’ τάξης 

Γυμνασίου (που αποτελούσαν και το σύνολο της μαθητικής κοινότητας). 

 

Αποτελέσματα 

Τα ερωτήματα και οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά, απαντήθηκαν με θετικό πρόσημο, και 

στην παρούσα χρονική φάση εξέλιξης της διατριβής επιχειρείται η καταγραφή και 

λεπτομερής ανάλυση αυτών. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων –Συγγραφή 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…στην παρουσίαση των σταδίων έρευνας και συγγραφής μέχρι τώρα, καθώς και στις 

προκλήσεις αναφορικά με την τελική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την 

έρευνα αυτή.  
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Η συμβολή του θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) ΧΟΛΕΒΑ 

Θεατροπαιδαγωγός, θεατρολόγος 

Επιβλέπων: Αντώνης Λενακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Λέξεις-κλειδιά: Θεατροπαιδαγωγική, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ανθρώπινα 

δικαιώματα 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο/Πλαίσιο: 

Η έρευνα εδράζεται στο ευρύτερο πεδίο της θεατροπαιδαγωγικής, και μάλιστα σε 

επίπεδο επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Το θεατροπαιδαγωγικό 

εργαστήρι-πείραμα που πραγματοποιήθηκε είκοσι φορές σε ισάριθμες ομάδες 

εκπαιδευτικών από 16 πόλεις της Ελλάδας κατά το διάστημα 2018-2020, εστίασε στην 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στα 

ανθρώπινα δικαιώματα (ΑΔ). Η έρευνα παρακολουθεί τη μετέπειτα πορεία των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών όσον αφορά την ανάληψη πραγματικής δράσης σε 

σχέση με τα ΑΔ στη διδασκαλία τους. 

 

Σκοπός / βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα εστιάζει σε τυχόν μετατοπίσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε 

γνωστικό επίπεδο και αναζητά τις παραμέτρους επιρροής στην καθημερινή τους 

πρακτική, μετά την πραγματοποίησή του.   

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Πώς επηρεάζει το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι το γνωστικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών όσον αφορά α) τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) 

τη χρήση της θεατροπαιδαγωγικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία τους; 

2. Κατά πόσο το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι ενδυναμώνει τους/τις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ώστε α) να αναλάβουν διδασκαλίες για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, β) να αξιοποιήσουν βιωματικές, θεατροπαιδαγωγικές 

προσεγγίσεις σε αυτή τη διαδικασία; 

3. Πώς επηρεάστηκε η καθημερινή τους πρακτική από την επιμόρφωση; (ανάληψη 

δράσεων, διδασκαλία κ.ά.) 
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Μέθοδος  

Το εύρος και η ποικιλομορφία του δείγματος, καθώς και η διάρκεια της 

δειγματοληψίας, επιτρέπουν ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις σε ένα μικτό μοντέλο 

έρευνας.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 445 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες 

και διαφορετικές ειδικότητες, ενώ τα εργαλεία συλλογής δεδομένων είναι 

ερωτηματολόγια με κλίμακες Likert και ημι-δομημένες συνεντεύξεις με επιλεγμένους/ες 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρώτο μέρος της έρευνας. 

 

Αποτελέσματα 

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν πολύ ενθαρρυντικά όσον αφορά τα θετικά 

αποτελέσματα της επιμόρφωσης στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών δηλώνει πολύ μεγάλη 

ικανοποίηση από το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι, μεγαλύτερη σιγουριά για τις 

γνώσεις της και έτοιμη να αναλάβει ενεργά διδασκαλίες σχετικές με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, άμεσα. Κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζονται πιο μετριοπαθείς ως προς την επιρροή του εργαστηρίου στη δουλειά 

τους, παραμένοντας ωστόσο σε στατιστικά βελτιωμένη θέση σε σχέση με την αρχική 

τους εικόνα (πριν την επιμόρφωση). Τα δεδομένα αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά 

και βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με διεθνείς μελέτες. 

 

Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία 

Συγγραφή 

 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί… 

…πρωτίστως στα ποσοτικά ευρήματα και τις αναλύσεις τους, και δευτερευόντως στην 

τριγωνοποίηση των δεδομένων από το ποιοτικό κομμάτι της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε διεθνείς ποσοτικές έρευνες με κοινό 

προβληματισμό, προκειμένου να σχολιαστεί η δυστοκία/απροθυμία της διεθνούς 

κοινότητας της θεατροπαιδαγωγικής να εκτιμήσει ή να συμπεριλάβει ποσοτικά 

εργαλεία και αναλύσεις στον επιστημονικό-θεατροπαιδαγωγικό διάλογο (discourcse). 
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Υποψήφιοι Διδάκτορες και Υποψήφιες Διδακτόρισσες- 

Μεταδιδάκτορες και Μεταδιδακτόρισσες: Ονοματεπώνυμα και 

Ιδιότητες 

 

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΔΑΡΗ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60 

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΙΔΟΥ, Δασκάλα Γενικής Αγωγής, ΠΕ70  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΤΑΣ, ΠΕ86 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 3ου 

Γυμνασίου Μίκρας 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Νηπιαγωγός, ΠΕ 60, Μέλος ΕκΕΤεΜ, ΤΕΠΑΕ, 

ΑΠΘ 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, Διευθυντής Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δ.Π.Θ. & 

ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60 

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΒΙΔΟΥ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, Δασκάλα Γενικής Αγωγής, ΠΕ70  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ, Νηπιαγωγός, ΠΕ60, Μέλος ΕκΕΤεΜ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δασκάλα Γενικής Αγωγής, ΠΕ70 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, Δάσκαλος Γενικής Αγωγής, ΠΕ70  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Δασοπόνος και Διαχειριστής Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ, Δασκάλα Γενικής Αγωγής, ΠΕ70  

ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΔΟΥ, Δημοσιογράφος  

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ, Εκπαιδευτικός, Μέλος ΕκΕΤεΜ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗ, Φιλόλογος, Ειδική Παιδαγωγός, ΠΕ02.50 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) ΧΟΛΕΒΑ, Θεατροπαιδαγωγός, Θεατρολόγος.  
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Επιβλέποντες/επιβλέπουσες και Μέλη Συμβουλευτικών 

Επιτροπών 

 

Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Επίκουρος 
Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επίκουρος 
Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 
 

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ομότιμος 
Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 
 

Μαρία Παπανδρέου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, 
ΑΠΘ 
 

Κορίνα Χατζηνικολάου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, 
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, 
ΑΠΘ 
 

Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ Δημήτριος Πνευματικός, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 

Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής, Τμήμα 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Πατρών 
 

Μαρία Σφυρόερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ 

Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια, Τμήμα 
Φιλοσοφικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

Μαριάννα Τζεκάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, 
ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 
 

Χρήστος Τουρτούρας, Επίκουρος Καθηγητής, 
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 
 

Στέλλα Λάββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, ΑΠΘ 
 

Βασίλης Τσάφος, Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ 

Αντώνης Λενακάκης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 
 

Νίκος Τσιγγίλης, Επίκουρος Καθηγητής, 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ 

Κώστας Μάγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής, Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ 

Γεώργιος Μαλανδράκης, Επίκουρος 
Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 
 

Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια, 
ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

Βασιλεία Χρηστίδου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 
 

Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια, ΠΤΕΑ, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

 

 

 


