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Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
ηνπ Δκκαλνπήι Φσθίδε 

 
 

Προζωπικές 

πληροθορίες 

  Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 24/12/1965 

 Σόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε 

   

Σποσδές 

 

  2005  

Γηδαθηνξηθό. Ίδξπκα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ρνιή Διιεληθώλ θαη Μεζνγεηαθώλ πνπ-

δώλ, Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Πεδίν: "Πιεξνθνξηθή θαη Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαί-

δεπζε". Θέκα: "Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο". 

 

 1999 

Πηπρίν. Ίδξπκα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ρνιή Διιεληθώλ θαη Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Βαζκόο πηπρίνπ: 9,75. 

 

 1986  

Πηπρίν. Ίδξπκα: Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο. Βαζκόο πηπρίνπ: 7,27.  

 

 

   

Γιδακηική  

εμπειρία ζηην 

Τριηοβάθμια          

 Δκπαίδεσζη 

  Ακαδημαϊκό έηος 2009-2010 

Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα: "Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο-Δθπαίδεπζε κε ρξήζε 

Νέσλ Σερλνινγηώλ" ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηδαζθόκελν κάζεκα:  

 

"Δηδηθά Θέκαηα Δθπαίδεπζεο κε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ", ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκε-

λν. Σν κάζεκα αλαιύεη δηεμνδηθά κηα ζεηξά από εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ε-

θαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα αζρνιείηαη κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο, ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρν-

ληαη από ην εθπαηδεπηηθό Intranet, ηε ρξήζε πξνεγκέλνπ ηερλνινγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ε-

μνπιηζκνύ θαη ηέινο γίλεηαη γλσξηκία κε βαζηθέο θαη πινπνηήζηκεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο 

γηα ηε ζρεδίαζε ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 

 

Γηδάζθσλ Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελα καζήκαηα:  

 

"Σερλνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο κε ηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο-Δηθνληθή Πξαγ-

καηηθόηεηα". Τπνρξεσηηθό κάζεκα, ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν. Σα θηλνύκελα ηξηζδηά-

ζηαηα γξαθηθά θαη εηδηθόηεξα ε Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα (Δ.Π.) ζεσξνύληαη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηηο λέεο αληηιήςεηο πνπ 

δηακνξθώλνληαη ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε κίαο -θαηά ην δπλαηό- νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο γηα ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη 

θπξίσο ηεο Δ.Π. θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη ζεσξεηηθά, αιιά ζην κεγαιύηεξν βαζκό πξαθηη-
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 θά κε εκπξάγκαηεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλαιύεηαη ν όξνο, νη θαηεγνξίεο, ην ινγηζκηθό θαη ην 

επξύ θάζκα εθαξκνγώλ ηεο Δ.Π. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

Δ.Π. θαη ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεηαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζεσξίεο κάζε-

ζεο. ην πξαθηηθό ζθέινο, ην κάζεκα απνζθνπεί -κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ρξήζεο 

αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο- λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κία ζθαηξηθή αληίιεςε γηα ην ζέκα 

θαη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνπλ νη ίδηνη εθαξκνγέο Δ.Π., κέζσ ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο 

εμέηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ ζελαξίσλ. Θα κπνξνύλ έηζη: α) λα δηαθξίλνπλ ηα 

βήκαηα πνπ απαηηνύληαη από ηε ζύιιεςε σο ηελ πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο, β) ηηο δηά-

θνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γ) λα εληνπίδνπλ ηα θξίζηκα ζεκεία πνπ αθν-

ξνύλ ηελ θαηαζθεπή εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ γηα ρξήζε από ηνπο καζεηέο.  

 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε Η". Μάζεκα επηινγήο, ρεηκεξηλό εμάκελν. 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, 

εκπινπηίδνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ην θάζκα ηεο εθαξ-

κνγήο ηνπο πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη ινηπόλ έλα ζεκα-

ληηθό δηδαθηηθό εξγαιείν, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εκβαζύλνπλ νη θνηηεηέο. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη, κέζσ ηεο αλάπηπμεο απιώλ εθαξκνγώλ, λα δηε-

ξεπλεζνύλ ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ απηέο λα εληαρζνύλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζί-

α. Σν αληηθείκελν δελ εμεηάδεηαη απνθιεηζηηθά κόλν από ηελ πιεπξά ηεο αλάπηπμεο ησλ 

εθαξκνγώλ από εηδηθνύο ζηνλ ηνκέα ή/θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δμεηάδεηαη θαη από ηελ 

πιεπξά ηεο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Απηό επηηπγράλε-

ηαη κε ηε ρξήζε object oriented-point and click multimedia authoring tools, θαηαξξίπηνληαο 

παξάιιεια ηελ αληίιεςε όηη ε αλάπηπμή ησλ εθαξκνγώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο απαηηεί ηδηαί-

ηεξε εμεηδίθεπζε θαη γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ.   

 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ". Μάζεκα επηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 

 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηαζηνύλ νη θνηηεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο από ην ρώξν ηεο ρξήζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αμηνιόγεζεο 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. ην ζεσξεηηθό ζθέινο ν παξαπάλσ ζηόρνο επηηπγράλεηαη κέ-

ζσ ηεο γεληθήο επηζθόπεζεο, ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ δηα-

θόξσλ εθαξκνγώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηεο ζύγθξηζεο ηόζν κεηαμύ 

ηνπο όζν θαη κε ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, ππό ην πξίζκα ησλ θπξηόηεξσλ ζεσ-

ξηώλ κάζεζεο. ην πξαθηηθό ζθέινο, πνπ απνηειεί θαη ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ κα-

ζήκαηνο, νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγώλ. Μέζσ ηεο εξγαζίαο κε απηά, ηεο πινπνί-

εζεο θαη ηεο εμέηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ ζελαξίσλ, αλακέλεηαη νη θνηηεηέο: α) 

λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ε ηερλνινγία θαη εηδηθόηεξα ε Πιεξνθνξηθή έρεη έλα επξύ θάζκα 

εθαξκνγώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, β) λα αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία θξίζηκσλ παξακέηξσλ ό-

πσο ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπα-

θήο, γ) λα δηαθξίλνπλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη από ηε ζύιιεςε σο ηελ πινπνίεζε θαη 

δ) λα είλαη ζε ζέζε λα εληάζζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγέο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 

 

Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελν κάζεκα:  

 

"Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο", εαξηλό εμάκελν. 
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 Ακαδημαϊκό έηος 2008-2009 

Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα: "Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο-Δθπαίδεπζε κε ρξήζε 

Νέσλ Σερλνινγηώλ" ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηδαζθόκελν κάζεκα:  

 

"Δηδηθά Θέκαηα Δθπαίδεπζεο κε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ", ρεηκεξηλό εμάκελν. 

 

 

Γηδάζθσλ Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελα καζήκαηα:  

 

"Σερλνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο κε ηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο-Δηθνληθή Πξαγ-

καηηθόηεηα". Τπνρξεσηηθό κάζεκα, ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν. 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε Η". Μάζεκα επηινγήο, ρεηκεξηλό εμάκελν. 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ". Μάζεκα επηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 

 

 

Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελν κάζεκα:  

 

"Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε", ρεηκεξηλό εμάκελν. 

 

 

 Ακαδημαϊκό έηος 2007-2008 

Γηδάζθσλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα: "Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο-Δθπαίδεπζε κε ρξήζε 

Νέσλ Σερλνινγηώλ" ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηδαζθόκελν κάζεκα:  

 

"Δηδηθά Θέκαηα Δθπαίδεπζεο κε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

Γηδάζθσλ Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελα καζήκαηα:  

 

"Σερλνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο κε ηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο-Δηθνληθή Πξαγ-

καηηθόηεηα". Τπνρξεσηηθό κάζεκα, ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν. 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε Η". Μάζεκα επηινγήο, ρεηκεξηλό εμάκελν. 

 

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ". Μάζεκα επηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 Ακαδημαϊκό έηος 2006-2007 

Γηδάζθσλ Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελα καζήκαηα:  

 

"Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη: Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα-Θεσξία θαη Πξάμε Η". Μάζεκα 
επηινγήο, ρεηκεξηλό εμάκελν. 
 
Σν κάζεκα απνζθνπεί -κέζσ ηεο ρξήζεο αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο- νη θνηηεηέο λα γλσ-
ξίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (Δ.Π.) απνθηώληαο έηζη κία ζθαηξη-
θή αληίιεςε γηα ην ζέκα θαη παξάιιεια ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνπλ νη ίδηνη ζύλζεηεο 
εθαξκνγέο Δ.Π. Να ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνζέγγηζεο, δελ είλαη 
απαξαίηεηε νύηε ε γλώζε νύηε ε ρξήζε θάπνηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. 
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"Νέεο ηερληθέο θαη δηδαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε κε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο". Μάζεκα ε-
πηινγήο, ρεηκεξηλό εμάκελν. 
 
Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα έρνπλ νη θνηηεηέο αληίιεςε θαη άπνςε γηα έλα επξύ θάζκα 
ζεκάησλ όπσο: α) ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ησλ αιιειεπηδξαζηηθώλ εθαξ-
κνγώλ, β) ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθώλ ε-
θαξκνγώλ πνιπκέζσλ, γ) ηε ζεκαζία ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο κίαο εθαξκνγήο θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηεο, δ) ηε ζεκαζία λα ζρεδηάδεηαη ε πινήγεζε κε ηξόπν εύθνια 
αληηιεπηό από ηα παηδηά, ε) ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη από ηε ζύιιεςε σο ηελ πινπνί-
εζε κίαο εθαξκνγήο, ζη) ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηλνύκελα γξαθηθά, δ) ηε κεζν-
δνινγία εηζαγσγήο θηλνύκελσλ γξαθηθώλ, ήρνπ, κνπζηθήο, εηθόλσλ θαη βίληεν θαη ε) ηηο 
βαζηθέο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ όπσο γεγνλόηα, ηειεζηέο, βξόγρνη, κεηαβιεηέο θαη 
ζπλζήθεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηέο πινπνηνύληαη κε αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό. 
 
 
"Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη: Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα-Θεσξία θαη Πξάμε II". Μάζεκα 
επηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 
 
Σν κάζεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο "Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη: Δηθνληθή 
Πξαγκαηηθόηεηα-Θεσξία θαη Πξάμε Η" θαη επεθηείλεηαη ζε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη πεξη-
πηώζεηο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εκβαζύλνπλ ζην ζέκα ηεο ρξήζεο 
εθαξκνγώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 
 
"Σερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε". Μάζεκα επηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 
 
Νέα κέζα θαη ηερλνινγίεο, από ην ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηαδηαθά ελζσκαηώλνληαη 
ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Δίλαη βέβαην όηη ν κειινληηθόο παηδαγσγόο ζα 
θιεζεί λα εθαξκόζεη κία ή πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα 
πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Σνπ είλαη ζπλεπώο απαξαίηεην λα έρεη εθείλεο ηηο γλώζεηο 
πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ, αλάινγα κε ην ηη επηδηώθεη, λα επηιέγεη ην θαηαιιειόηεξν είδνο 
θαη λα ην αμηνπνηεί ζην κέγηζην βαζκό. Σν κάζεκα απνβιέπεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηε 
ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 
ηε ζύγθξηζε, ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Έρνληαο 
ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, ην θύξην βάξνο ηνπ καζήκαηνο πέ-
θηεη όρη ηόζν ζε εθείλεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ήδε δνθηκαζκέλεο, αιιά ζε εθείλεο πνπ 
αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηα επόκελα ρξόληα. 
 
 
 Ακαδημαϊκό έηος 2005-2006 

Γηδάζθσλ Π.Γ. 407 ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδαζθόκελα καζήκαηα:  

 
"Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη: Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα-Θεσξία θαη Πξάμε". Μάζεκα επη-
ινγήο, εαξηλό εμάκελν. 
 
"Νέεο ηερληθέο θαη δηδαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε κε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο". Μάζεκα ε-
πηινγήο, εαξηλό εμάκελν. 
 

 

 Ακαδημαϊκό έηος 2000-2001 

Βνεζόο εθπαηδεπηή ζην πξόγξακκα "Δπαγγεικαηηθή θαη Αθαδεκατθή Αλαβάζκηζε Δθπαη-
δεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζην Σκήκα Γεκνηηθήο 
Δθπαίδεπζεο, κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
 
 
 Ακαδημαϊκό έηος 1998-1999 

Βνεζόο εθπαηδεπηή ζην πξόγξακκα "Δπαγγεικαηηθή θαη Αθαδεκατθή Αλαβάζκηζε Δθπαη-
δεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζην Σκήκα Νεπηαγσ-
γώλ, κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο.  
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Μέλος                   

ζσμβοσλεσηικών   

επιηροπών             

μεηαπηστιακών    

εργαζιών 

  2008 

Νηθνιέηηα Ενύκπνπια, "Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Μνπζεία: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ελόο εηθνληθνύ κνπζεηαθνύ ρώξνπ". 

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην ζπλδπαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

πνπ πξνζθέξεη έλαο κνπζεηαθόο ρώξνο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δηθνληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο, εμεηάδνληαο αλ θάηη ηέηνην βειηηώλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο απηόο, θαηαζθεπάζηεθε έλα 

εηθνληθό πεξηβάιινλ πνπ αλαπαξηζηά έλα ήδε ππάξρνλ κνπζεηαθό πεξηβάιινλ, ρξεζηκν-

πνηώληαο έλα ζύλνιν εκπνξηθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη πξνγξακκάησλ αλνηθηνύ 

θώδηθα. Σα απνηειέζκαηα από ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ, επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή ππόζεζε.  

 

 

   

Γιδακηική  

εμπειρία ζηη  

Μεηα-

δεσηεροβάθμια           

Δκπαίδεσζη 

Κολλέγια 

  2007 

Καζεγεηήο ζην Athens Metropolitan College ζηα Σκήκαηα Νεπηαγσγηθώλ, Γηνίθεζεο Δπη-

ρεηξήζεσλ θαη Φπρνινγίαο. Γηδαζθόκελα καζήκαηα: 

 

"Computers Fundamentals and Applications", ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν. 
 
θνπόο ηνπο καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη κηα θαιύηεξε αληίιεςε γηα ζπζηήκαηα Πιεξν-
θνξηθήο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Παξνπζηάδεη, αλαιύεη θαη δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο ζεκειηώ-
δεηο αξρέο, ηελ νξνινγία θαη ηε ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγη-
ζηέο. Σέινο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο 
ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 
 
 
"Information Society", ρεηκεξηλό εμάκελν. 
 
θνπόο ηνπο καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη κηα γεληθή επηζθόπεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηα-
ζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ησλ εθαξκνγώλ ηνπ θαη ηνπ πώο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζύγρξνλε 
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Παξνπζηάδνληαη βαζηθά ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη αλαπηύζζν-
ληαη νη επηπηώζεηο πνπ έρεη ην Γηαδίθηπν ζηελ θνηλσλία, ζηελ εξγαζία θαη ηνπο ζεζκνύο. 
Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπξάγκαηεο εκπεηξίεο θάλνληαο ρξή-
ζε δηαθόξσλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο επίζεο θαη ινγηζκηθνύ 
αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ. 

 

 

 

   

Γιδακηική  

εμπειρία ζηη  

Μεηα-

δεσηεροβάθμια           

Δκπαίδεσζη 

ΙΔΚ 

  2009-2010 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Σερληθόο εθαξκν-

γώλ Πιεξνθνξηθήο, Γηθηύσλ θαη Απηνκαηηζκνύ γξαθείσλ". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Δη-

ζαγσγή ζηα πνιπκέζα, ηελ επεμεξγαζία ήρνπ θαη ζεκάησλ", ρεηκεξηλό εμάκελν. "Αλά-

πηπμε θαηαλεκεκέλσλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε Oracle" θαη "Δξγαιεία ζπγγξαθήο πνιπ-

κέζσλ", εαξηλό εμάκελν.  

 

 

 2008-2009 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηηο εηδηθόηεηεο: "Γξακκαηέαο Γηεύ-

ζπλζεο" θαη "Δηθνλνγξάθνο-ζθηηζνγξάθνο". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Βάζεηο δεδνκέ-

λσλ", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Ζιεθηξνληθή επεμεξγαζία εηθόλαο", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2007-2008 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Σερληθόο εθαξκν-

γώλ Πιεξνθνξηθήο". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ΗΗΗ (C++)", ρεη-

κεξηλό εμάκελν θαη "Γίθηπα ππνινγηζηώλ ΗΗ", εαξηλό εμάκελν. 
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 2006-2007 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Σερληθόο εθαξκν-

γώλ Πιεξνθνξηθήο". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Δπηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ θαη Σερλνινγία 

Internet", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Γίθηπα ππνινγηζηώλ ΗΗ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2005-2006 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηηο εηδηθόηεηεο: "Γξαθίζηαο εληύ-

πνπ θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ" θαη "Σερληθόο δηθηύσλ ππνινγηζηώλ". Γηδαζθόκελα καζή-

καηα: "ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Δπηθνηλσλίεο δε-

δνκέλσλ θαη Σερλνινγία Internet " θαη "Βάζεηο δεδνκέλσλ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2004-2005 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Σερληθόο δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Γηαρείξηζε δηθηύσλ ΗΗ", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη 

"Δπηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ θαη Σερλνινγία Internet " θαη "ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηζηνζε-

ιίδσλ Η & ΗΗ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2003-2004 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Σερληθόο δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Δπηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ θαη Σερλνινγία Internet 

", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Γηαρείξηζε δηθηύσλ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2002-2003 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Δηδηθόο εθαξκν-

γώλ Πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Δπεμεξγαζία εηθόλαο-

Animation " θαη "Πνιπκέζα θαη Windows", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Μεζνδνινγία πξνγξακ-

καηηζκνύ πνιπκέζσλ", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2001-2002 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Αγ. Αλαξγύξσλ ζηελ εηδηθόηεηα: "Δηδηθόο εθαξκν-

γώλ Πιεξνθνξηθήο". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Πξνγξακκαηηζκόο ζε SQL/4GL", ρεηκεξηλό 

εμάκελν θαη "Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε SQL/4GL", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 2000-2001 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Ρόδνπ ζηελ εηδηθόηεηα: "Δηδηθόο εθαξκνγώλ Πιεξν-

θνξηθήο". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Πξνγξακκαηηζκόο ζε SQL/4GL", ρεηκεξηλό εμάκελν 

θαη "Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε SQL/4GL", εαξηλό εμάκελν. 

 

 

 1999-2000 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Η.Δ.Κ. Ρόδνπ ζηηο εηδηθόηεηεο: "Δηδηθόο εθαξκνγώλ Πιεξν-

θνξηθήο" θαη "Δηδηθόο ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ". Γηδαζθόκελα καζήκαηα: "Δηζαγσγή ζηελ 

Πιεξνθνξηθή" θαη "Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα DOS-Windows", ρεηκεξηλό εμάκελν θαη "Βάζεηο 

δεδνκέλσλ ζε Windows" θαη "Υξήζε Ζ/Τ", εαξηλό εμάκελν. 
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Γιδακηική  

εμπειρία ζηην  

Πρωηοβάθμια 

Δκπαίδεσζη 

  1993-2010 

Μόληκνο δάζθαινο ζηε Ρόδν θαη ζηελ Αζήλα. 
 
 
 1989-1993 

Αλαπιεξσηήο δάζθαινο ζηνπο λνκνύο Κηιθίο θαη Θεζζαινλίθεο. 
 

   

Γιδακηική  

εμπειρία ζε  

άλλοσς θορείς 

  2003 

Καζεγεηήο Διιεληθήο γιώζζαο ζε παιηλλνζηνύληεο ζην Κ.Δ.Κ. Μ.Η.Σ. ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο: "Απαζρόιεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε" ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 

 2002 

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην Κ.Δ.Κ. ΑΚΜΧΝ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκ-

καηνο "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε" ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 

 

 

 2000  

Δθπαηδεπηήο ζην πξόγξακκα "Αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα, ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε-

θαξκνγώλ πνιπκέζσλ.  

 

Δθπαηδεπηήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Οδπζζέαο" κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θαζεγεηώλ ησλ Γπκλαζίσλ πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο, 

ρξήζεο παθέησλ εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο γξαθείνπ θαη ππεξεζηώλ δηθηύνπ. 

 

 

 1999 

Δθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξην ησλ ππαιιήισλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Αλαβάζκηζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαί-

νπ", κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ παθέηνπ εθαξκνγώλ Microsoft 

Office.  

 

 

 1998 

Δθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξην ησλ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ Ρόδνπ κε αληηθείκελα ηηο εθαξκν-

γέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην δηνηθεηηθό δηθαζηηθό θιάδν θαη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ. 

 

 

 1997 

Δθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξην ηεο Α' ΔΛΜΔ Ρόδνπ κε αληηθείκελν ηελ Πιεξνθνξηθή ζηελ εθ-

παίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

 

Δθπαηδεπηήο ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ηεο ΝΔΛΔ Γσδεθαλήζνπ κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπ-

ζε δαζθάισλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Σα ζεκη-

λάξηα ήηαλ ζπλέρεηα αληίζηνηρσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν 

θαη κε έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν. 

 

Δθπαηδεπηήο ζε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα: "Internet θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπ-

ζε", ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο "Πόιηο", ζηα πιαίζηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο SOCRATES. 
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 Δθπαηδεπηήο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ αλέξγσλ 

ζηε ρξήζε εκπνξηθώλ θαη ινγηζηηθώλ παθέησλ εθαξκνγώλ. 

 

 

 1996 

Δθπαηδεπηήο ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ηεο ΝΔΛΔ Γσδεθαλήζνπ κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπ-

ζε δαζθάισλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. θνπόο 

ησλ ζεκηλαξίσλ ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ δαζθάισλ κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηή παξέρεη ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

   

Άλλες  

επαγγελμαηικές 

δραζηηριόηηηες 

  2003 

πλεξγάηεο ζην Κ.Δ.Κ. ΑΚΜΧΝ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ θαηάξ-

ηηζεο. Πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ: 

 

"Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζην Γηαδίθηπν-ρεδηαζκόο ηζηνζειίδαο" γηα ην πξόγξακκα: "Κα-

ηάξηηζε αλέξγσλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (KEK)", ζηηο πε-

ξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ζηή-

ξημεο 2000-2006, Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. 

 

"πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δηθηύσλ Ζ/Τ", γηα ην πξόγξακκα: "Καηάξηηζε 

αλέξγσλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (KEK)", ηεο πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ζηήξημεο 2000-2006, Πεξηθεξεηαθό 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. 

 

"πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο hardware", γηα ην πξόγξακκα: "Καηάξηηζε 

αλέξγσλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (KEK)", ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ζηήξημεο 2000-2006, Πεξηθεξεηα-

θό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. 

 

"Αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο Γηθηύσλ", "Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζην Γηαδίθηπν", "Α-

λάπηπμε Δθαξκνγώλ Ζιεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κε εμεηδίθεπζε ζηνλ J-Builder", "πληήξεζε 

θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο H/Y θαη Γηθηύσλ" θαη "πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ιεη-

ηνπξγίαο δηθηύσλ Ζ/Τ", γηα ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα: "Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικα-

ηηθή Καηάξηηζε, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1, Μέηξν 3" ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσ-

ληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 

"Γηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε Ζ/Τ θαη ηνπηθώλ δηθηύσλ" θαη "Δθαξκνγέο Γηαδηθηύνπ", γηα ην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα: "Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Άμνλαο Πξνηε-

ξαηόηεηαο 1, Μέηξν 4.3, Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο" 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 

 2002 

πλεξγάηεο ζην Κ.Δ.Κ. ΑΚΜΧΝ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ θαηάξ-

ηηζεο. Πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ: 

 

"Αλάπηπμε εθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ", γηα ην πξόγξακκα: "Δλαιιαζζόκελεο θαηάξηηζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ)" ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ζηήξημεο 2000-2006, επηρεηξε-

ζηαθό πξόγξακκα "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο". 

 

"Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο Γηθηύσλ", γηα ην πξόγξακκα: "Καηάξηηζε α-

λέξγσλ ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (KEK)", ηεο πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ζηήξημεο 2000-2006, Πεξηθεξεηαθό Δπηρεη-

ξεζηαθό Πξόγξακκα. 
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 2000-2001 

Σερληθόο δηθηύνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο "Δπαγγεικαηηθή θαη Αθαδεκατθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

 

 1995-1998 

Απνζπαζκέλνο ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε αληηθείκελν: 

o ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ζε θνηηεηέο, ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ "Δηζαγσγή 

ζηελ Πιεξνθνξηθή I & II" θαη "Πιεξνθνξηθή, Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε", θα-

ζώο επίζεο θαη ζην εξεπλεηηθό κάζεκα "Υξήζε  εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία". 

o ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθόλησλ, ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ δηνηθε-

ηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη πξνγξακκάησλ. 

o ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο ππνδνκήο ηνπ ηδξύκαηνο (δηθηπαθήο, ηειεπηθνηλσ-

ληαθήο, θιπ). 

 

 

 1989-1993 

πλεξγάηεο εηαηξείαο Πιεξνθνξηθήο ζηε Θεζζαινλίθε κε αληηθείκελν: 

o Σελ ππνζηήξημε πειαηώλ. 

o Σελ εθπαίδεπζε ζε εκπνξηθά παθέηα πξνγξακκάησλ (Οξίδνληεο, Mirage, De Facto, 

Γεληθή Λνγηζηηθή). 

o Σελ εθπαίδεπζε ζε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο γξαθείνπ (Word, Excel, Access). 

o Σελ παξακεηξνπνίεζε ησλ εκπνξηθώλ παθέησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξή-

ζεσλ ησλ πειαηώλ. 

   

Δρεσνηηικό έργο   2006-2009 

"Rural Wings", 6
ν
 Κνηλνηηθό Πιαίζην Πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο" πκκεηνρή 

ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο πξνεγκέλεο καζεζηαθήο πιαηθόξκαο 

κέζσ ηεο ρξήζεο δνξπθνξηθώλ ηερλνινγηώλ DVB-RCS (Digital Video Broadcasting, 

Return Channel via Satellite), ζέηνληαο ζην θέληξν ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ηνλ ηειηθό ρξή-

ζηε. Ο θύξηνο ζηόρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο λέαο θνπιηνύξαο 

ζηηο αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηνλ ειεθηξνληθό αιθαβεηηζκό 

θαη ζα κεηώζεη ηηο αληηζηάζεηο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. ην πξόγξακκα πεξη-

ιακβάλνληαλ δεθάδεο πηινηηθέο πεξηνρέο από δεθανρηώ ρώξεο. Ο απώηεξνο ζθνπόο ή-

ηαλ ε κεηαθνξά θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ζε πνηθίια πεδία (ζην ζρνιείν, ζην 

ρώξν ηεο εξγαζίαο, ζην ζπίηη) σο κέζνπ αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ αλαγθώλ ησλ ρξε-

ζηώλ θαη ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ. 

 

 

 2003-2006  

"Γ.Η.Α., Γνξπθνξηθόο Ηζηόο Απνκαθξπζκέλσλ ρνιείσλ". πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

 

Σν πξόγξακκα Γ.Η.Α., πνπ απνηεινύζε θπζηθή εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο M.U.S.E., 

απέβιεπε ζηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ ηα ν-

πνία λα παξέρνπλ θαηάξηηζε ζε εθπαηδεπηηθνύο ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία κέζσ δνξπθνξη-

θώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. Σν πξόγξακκα θαηάξηηζεο είρε ζρεδηαζηεί θαηάι-

ιεια ώζηε λα θαιύςεη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα βειηηώζεη ηελ α-

πόδνζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν. Σν πξόγξακκα ήηαλ δνκεκέλν ζε ηξεηο βαζη-

θνύο άμνλεο: 

o Καηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ ζε κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο ζην νιηγνζέζην ζρνιείν θαη ζε 
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δηδαθηηθέο ηαθηηθέο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

ηεο δηδαζθαιίαο ζε απηά ηα ζρνιεία. 

o Καηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο δηακόξθσζεο θηλήηξσλ 

ζηνπο καζεηέο ώζηε λα εληζρπζνύλ ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο ηνπ θύθινπ ηεο βαζη-

θήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

o Καηάξηηζε εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ κε 

ηε δξάζε ηνπο ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία ππεξεηνύλ.  

 

 

 2003-2004  

"Γηεμαγσγή πεηξακαηηθώλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο κε ηε ρξήζε 

Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο". Πξνζσπηθή έξεπλα. 

 

Ζ έξεπλα είρε σο ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ηεο Δηθν-

ληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. πκκεηείραλ καζεηέο από δύν ζρνιεία 

ησλ Αζελώλ θαη δύν ηεο Ρόδνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο αλαπηύρζεθε νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή θαη εμεηάζηεθαλ κηα ζεηξά από ηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο θαη έγη-

λαλ ζπγθξίζεηο κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο.  

 

 

 2002-2004  

"M.U.S.E., MUltigrade School Education", Socrates program. πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

 

Οη δάζθαινη ησλ νιηγνζέζησλ θαη κνλνζέζησλ ζρνιείσλ, αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά από 

ζνβαξά δηδαθηηθά θαη ππεξεζηαθά πξνβιήκαηα ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο MUSE ήηαλ ε 

αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο -ζε ώξα ππεξεζίαο- πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο 

αλάγθεο ησλ δαζθάισλ, κε ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο 

έξγνπ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απηνύ ηνπ είδνπο 

ησλ ζρνιείσλ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πεξηιάκβαλε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο πνπ λα επηηξέπεη, πέξα από ηελ απιή πα-

ξνρή δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη νδεγηώλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη η-

δεώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ δαζθάισλ. Σν πξόγξακκα έζεηε ζην επίθεληξν ην 

δάζθαιν θαη πεξηιάκβαλε εθηεηακέλνπο θύθινπο θαηάξηηζεο. Οη δάζθαινη κε ηε ζεηξά 

ηνπο, παξείραλ ζπλερή ηξνθνδόηεζε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία θαηαξηίδνληαλ. Απηό είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή όρη κόλν δηδαθηηθνύ πιηθνύ, αιιά θαη ηνπ ζπλνιη-

θνύ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ δα-

ζθάισλ.  

 

 

 2001 

"Γηεμαγσγή πεηξακαηηθώλ καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο". πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή νκά-

δα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

ε ζπλέρεηα ηεο δηεξεύλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηειεθπαίδεπζεο, νξγαλώζεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ππνδεηγκαηηθώλ δηδαζθαιηώλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ, ζηα ζρνιεία Νηζύξνπ, Αληηπάξνπ θαη Κξεκαζηήο, από δάζθαιν πνπ βξηζθόηαλ ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαηαγξάθνληαλ ζηνηρεία πνηόηε-

ηαο ηεο επηθνηλσλίαο (ηαρύηεηα ζύλδεζεο, πνηόηεηα ήρνπ θαη εηθόλαο θηι) θαη κε ζεηξά 

εξσηεκαηνινγίσλ εμεηάζηεθαλ ηξόπνη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα απηνύ ηνπ εί-

δνπο δηδαζθαιίαο. 
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"Βαζηθά πεηξάκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν". πκκεηνρή ζηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Γηεξεπλώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο σο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά καζεκάησλ ζε καζεηέο ησλ ζρνιείσλ Κξεκαζηήο θαη Πάξνπ 

κέζσ ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν. πιιέρζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θαη εμεηά-

ζηεθε ε εγθπξόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ. 

 

 

 2000-2001 

"ρνιηθόο Δθπαηδεπηηθόο Γηθηπαθόο Ηζηόο Αηγαίνπ, Υ.Δ.Γ.Η.Α.". Μέινο ηεο νκάδαο δηαρεί-

ξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Σν πξόγξακκα απνηεινύζε κηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ  λεζησηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ Αηγαίνπ. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ηα ζρνιεία ζπλδέζεθαλ κε ην Internet δεκηνπξγώληαο έλα δηθηπαθό ηζηό ν νπνίνο 

επέηξεπε ηελ επηθνηλσλία αθ' ελόο κεηαμύ ηνπο θαη αθ' εηέξνπ κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύ-

καηα. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ, κέζα από ηελ ππνδνκή θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ 

απνθηήζεθε, λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε εθαξκνγώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο πξν-

θεηκέλνπ λα αλαβαζκηζζεί ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζηα λεζηά απηά θαη 

λα κεησζεί ν βαζκόο απνκόλσζήο ηνπο. Σν πξόγξακκα απνηεινύζε ζπκπιεξσκαηηθή 

δξάζε άιισλ παξόκνησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δσήο 

ζην Αηγαίν (ΑΣΔΡΗΑ, ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ, ΑΠΗ). 

 

 

 2000 

"Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ πξόθιεζε 

ηεο Πιεξνθνξηθήο". Πξνζσπηθή έξεπλα.  

 

Ζ έξεπλα είρε ζαλ ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ δαζθάισλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ Πιεξνθνξηθή ηόζν ζην ζρνιηθό όζν θαη ζην πξνζσπηθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

πκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί από ηα Γσδεθάλεζα θαη ηηο Κπθιάδεο. Ζ έξεπλα ιεηηνύξγεζε 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε ζπλδπαζκό κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαζώο επίζεο θαη κε αληί-

ζηνηρε έξεπλα πνπ έγηλε ζε εθπαηδεπηηθνύο ηεο Κύπξνπ. 

 

 

 1996-2000 

Μεραληθόο–εξεπλεηήο δηθηύσλ ζην παλεπηζηεκηαθό δίθηπν ηνπ αξρηπειάγνπο, "Αηγαίν-

Νεη". Σν έξγν είρε εγθξηζεί από ην Τπ.Δ.Π.Θ. ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ 

ζηήξημεο (2
ν
 Κ.Π..). Πην ζπγθεθξηκέλα αλήθε ζην ππνπξόγξακκα 3, κέηξν 3.1, ελέξγεηα 

3.1.γ, Γίθηπα.  

 

πλνπηηθά, ν ζθνπόο ηνπ ήηαλ λα ζρεδηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ιεηηνπξγηθά θαη ηε-

ρλνινγηθά πξνεγκέλν επηθνηλσληαθό δίθηπν ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ, ην νπνίν ζα δηαδξακά-

ηηδε ππνζηεξηθηηθό ξόιν γηα ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δηδηθόηεξα, πινπνηήζεθαλ ζπλδέζεηο πξόζβαζεο ζηα 2 Mbps 

θαη δεκηνπξγήζεθε έλα Αηγαηνπειαγίηηθν Γίθηπν Πξόζβαζεο, ην νπνίν ππνζηήξηδε ηε ζύλ-

δεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ ππόινηπν αθα-

δεκατθό ρώξν. Γεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηύρζεθε ε θαηάιιειε ππνδνκή κέζα ζηηο παλε-

πηζηεκηαθέο κνλάδεο θαη ζηνπο εξεπλεηηθνύο θνξείο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε 

ρξήζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο. 
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 1999 

"Γηεμαγσγή πεηξακαηηθώλ καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο". πκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή νκά-

δα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεύλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηειεθπαίδεπζεο, νξγαλώζεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ππνδεηγκαηηθώλ δηδαζθαιηώλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ από δάζθαιν πνπ βξηζθόηαλ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Μαζζάξσλ Ρόδνπ, ζε καζεηέο 

πνπ βξίζθνληαλ ζην Παλεπηζηήκην θαη ην αληίζηξνθν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

θαηαγξάθνληαλ ζηνηρεία πνηόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο (ηαρύηεηα ζύλδεζεο, πνηόηεηα ήρνπ 

θαη εηθόλαο θηι) θαη κε ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ εμεηάζηεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα απηνύ 

ηνπ είδνπο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο. 

 

 

 1998-1999 

"Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην Σήινπ". πκκεηνρή 

ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αλέιαβε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δήκνπ Σήινπ, λα νξγαλώζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ζύζηεκα ηειεθπαίδεπζεο κε ζθνπό ηε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην Γπκλάζην ηεο Σήινπ. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ηα 

πξώηα -εληόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο- εγθεθξηκέλα από ην Τπ.Δ.Π.Θ. καζήκαηα 

ηειεθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

 

 

 1997, 1998, 1999 

"Σν επίπεδν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία ηεο Γσδεθαλήζνπ". πκκεηνρή ζηελ εξεπλε-

ηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Ζ έξεπλα απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηνπ βαζκνύ εηνηκόηεηαο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Γσδεθαλήζνπ ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ζ’ απηά ηεο Πιεξνθνξηθήο, είηε σο αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο, είηε σο αληηθείκελν πνπ ππνβνεζά ην ζπληεινύκελν δηδαθηηθό θαη δηνηθεηηθό 

έξγν. ηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ζπγθξηηηθά ην επίπεδν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα 

ζρνιεία ησλ δηαθόξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, ηόζν από πιεπξάο εμνπιηζκνύ όζν θαη 

από πιεπξάο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Πιεξνθνξηθή. Παξάιιεια κε 

ηελ έξεπλα απηή επηδηώρζεθε ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ελεκεξώλεηαη πεξηνδη-

θά.   

   

Σσμμεηοτή ζε  

Σσνέδρια-

Ημερίδες  

(επιλογή) 

  2005: "Κπθινθνξηαθή Αγσγή … όινη καδί γηα ην παηδί", 28 Μαΐνπ, Πλεπκαηηθό Κέληξν 

Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα. 

 

 2003: "12
th
 EDEN Annual Conference: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cul-

tures in Flexible, Distance and e-Learning", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 2003: "HERCMA 2003, The 6
th
 Hellenic-European Conference on Computer Mathe-

matics & its Applications", Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. 

 

 2003: "Interactive Computer Aided Learning, ICL 2003", Carinthia Tech Institute, Φί-

ιαρ, Απζηξία. 

 

 2003: "Κπθινθνξηαθή αγσγή-ηξνραία αηπρήκαηα,  ελεκέξσζε=πξόιεςε", Παλεπη-

ζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα. 

 

 2002: "Interactive Computer Aided Learning, ICL 2002", Carinthia Tech Institute, Φί-

ιαρ, Απζηξία. 
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 2001: "1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο  εθπαίδεπζε", Α-

λνηθηό Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

 

 2001: "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθ-

παηδεπηηθώλ", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 2000: "2
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή: Οη Σερλνινγίεο  

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 

Πάηξα.  

 

 2000: "Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ηεο Μνπζεηαθήο Αγσγήο", δηεκεξί-

δα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 1999: εκηλάξην επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηε 

δπζιεμία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 1999: "Νέεο παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπζε: Δθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή νκάδα. 

 

 1998: "6
ν
 Γηεζλέο επηζηεκνληθό ζπλέδξην δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ", Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 1998: "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρό-

δνο. πκκεηνρή  ζηελ νξγαλσηηθή νκάδα. 

 

 1998: "Αεηθόξνο αλάπηπμε ζηα λεζηά: Ο ξόινο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο". 

Γηεζλέο ζπλέδξην, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. πκκεηνρή  ζηελ νκάδα ππνζηήξη-

μεο. 

 

 1996: "5
ε
 Γηεζλήο επηζηεκνληθή δηεκεξίδα δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ", Παλεπηζηή-

κην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 
 1993: "Ζκεξίδα δπζιεμίαο", Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

   

Διζηγήζεις  

ζε ζσνέδρια  

& ημερίδες 

  2005 

"Καηαζθεπή εθαξκνγήο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο 

Αγσγήο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν", ζηα πιαίζηα ηεο εκεξίδαο "Κπθινθνξηαθή Αγσγή όινη 

καδί γηα ην παηδί", 28 Μαΐνπ, Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, Αζήλα. 

 

"Ο ξόινο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Κπθινθνξηθή Αγσγή", ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπκπνζίνπ "Κπθινθνξηαθή αγσγή-ηξνραία αηπρήκαηα, Δλεκέξσζε=Πξόιεςε", 17-18 

Απξηιίνπ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα. 

 

"Improving the quality of education in Greece’s multigrade schools: The role of information 

and communication technologies", ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ "12
th

 EDEN Annual Confe-

rence: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and e-

Learning", 15-18 Ηνπλίνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

"Videoconferencing as an educational tool. Research in the University of the Aegean", 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ "HERCMA 2003, The 6
th
 Hellenic European Conference on 

Computer Mathematics & its Applications", 25-27 επηεκβξίνπ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, Αζήλα. 

 

"A theoretical and a technical framework for the development of Virtual Reality Education-

al Applications",  ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Computer Aided Learning, ICL 
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2003", 26-28 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απζηξία. 

 

 2002 

"Distance education: Synchronous and asynchronous methods. A comparative presenta-

tion and analysis", ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Computer Aided Learning, ICL 

2002", 25-27 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απζηξία. 

 

 

 2001 

"Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιε-

ξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο", ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ "Ζ  Πιεξνθνξηθή  ζηελ  Δθ-

παίδεπζε: Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ", 14-15 Γεθεκβξίνπ, Πα-

λεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

 

 

 2000 

"ρνιηθόο Δθπαηδεπηηθόο Γηθηπαθόο Ηζηόο Αηγαίνπ", ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ: "2
ν
 Πα-

λειιήλην ζπλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή: Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνη-

λσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα.   

 

"Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη Νέεο Σερλνινγίεο", ζηα πιαίζηα εκεξίδαο "Ζ Δπξσπατθή 

ηαπηόηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο: Πξνγξάκκαηα COMENIUS", 11 Γεθεκβξίνπ, Ρόδνο. 

 

"Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ησλ ζρνιηθώλ projects", ζηα πιαίζηα εκεξίδαο "Ζ 

Δπξσπατθή ηαπηόηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο: Πξνγξάκκαηα COMENIUS", 11 Γεθεκβξίνπ, Ρό-

δνο. 

 

 

 1999 

"Ζ ηειεδηάζθεςε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ", ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ: "Νέεο παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπζε: Δθπαίδεπζε από απόζηαζε 

θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο. 

   

Βιβλία 

 

  2007 

Φσθίδεο Μ., Σζνιαθίδεο Κ., "Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη 
πξάμε", εθδόζεηο Αηξαπόο, ISBN  978-960-459-026-1. 

Σν βηβιίν απεπζύλεηαη θπξίσο ζε εθείλνπο πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ζέκα ησλ 
ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθώλ θαη ηεο Δ.Π. ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλαδεηνύλ έλα ζεκείν εθθίλε-
ζεο. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν αλεμάξηεηα κέξε. ην πξώην αλαπηύζζεηαη 
έλαο γεληθόηεξνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο, εμεηάδεηαη ε 
ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο Δ.Π. γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή ζπ-
λεηζθέξεη ζηελ πινπνίεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ, νη δπλαηόηεηεο ηνπ κέζνπ ζε ζύγθξηζε κε 
άιια, ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ θαη πξνηείλνληαη ιύζεηο γηα ηελ πιν-
πνίεζε εθαξκνγώλ Δ.Π. ίζσο πνιύ δηαθνξεηηθέο απ’ όηη ζα πεξίκελε θάπνηνο. ην δεύηε-
ξν κέξνο παξνπζηάδεηαη έλα από ηα πην απιά πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ 
πεξηβαιιόλησλ, έηζη ώζηε ν αλαγλώζηεο λα γλσξίζεη θαη λα ζρεκαηίζεη ηδία αληίιεςε γηα 
ηηο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη ζηε ρξήζε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ πξνγξακκάησλ, ηηο δπζθν-
ιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, αιιά θαη γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλνπλ. 
 
 
Tsolakidis C., Sotiriou S., Karpati A., Pincas A., Koulouris P., Dima G., Duarte 
A., Paasimaki J., Pashiardis P., Bernardini I., Barahas M., Fokiali P., Fokides E., (2007), 
"Report on Multigrade Education" , EPINOIA Editions, Athens.  
 
In Multigrade schools the teacher teaches more than one grade in a classroom. These 
are a World and a European phenomenon. They offer education usually to low inhabited, 
remote and isolated areas. One of the most important current international trends is the 
world’s rapid urbanization towards big cities. While urban population increases dramati-
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cally and the cities grow explosively, rural population diminishes and the countryside is 
abandoned tending to be deserted. With respect to education, this means that the number 
of multigrade schools in Europe and all over the world will keep diminishing. Education-
ists, planners, policy makers and others should investigate in an attempt to affect it for the 
benefit of their societies.  
The book is an extensive report regarding the use of ICT in multigrade schools in nine 
European countries. The chapters that are included are: 
1. Information and Communication Technologies in teaching and learning.  
2. Information and Communication Technologies in multigrade education  
3. Information and Communication Technologies in NEMED countries  
4. ICT in European education: Discussion and overview  
5. The teachers management role  
6. Multigrade classroom management  
7. Education process management  
8. Effective school leadership and multigrade schools 
9. The role of local society  
10. Learning modes in the multigrade classroom 
11. Policies for multigrade schools 

   

Κεθάλαια ζε  

βιβλία και  

ζσλλογικούς  

ηόμοσς 

  2010 

Fokides E., Tsolakidis C., (2010), "A Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop 

Virtual Reality", ζην Mukerji S., Tripathi P. (eds), "Cases on Technology Enchained Learn-

ing Through Collaborative Opportunities",  Information Science Reference editions, PA, 

USA, ζει.111-136.   

 

In this work the issue of road safety education is presented. Virtual Reality can be used 

for this purpose with very good results. An application was developed based on a 3D vid-

eo game. This application was simulating the environment of a town with traffic and con-

tained not only all of its elements (cars, traffic lights, pedestrian crossings) but also spe-

cial conditions such as night and rain. It was developed to simulate the walk of a pede-

strian and could accommodate many users simultaneously. It was tested by the students 

of the last three grades of a primary school in Athens. The acquired capabilities of the 

students/users were compared with the equivalent capabilities of students that had train-

ing in the class using printed material only and with the knowledge of another group that 

had no training at all.  

 

 

Σζνιαθίδεο K., Φσθίδεο E., (2010), "Σα Οιηγνζέζηα θαη Γπζπξόζηηα ρνιεία ζηελ Δπνρή 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο", ζην Αζαλαζηάδεο Ζ. (επηκ.), "Γηαζηάζεηο έξεπλαο ζην 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο", Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα, (ππό 

έθδνζε). 

 

Σα νιηγνζέζηα θαη δπζπξόζηηα ζρνιεία εθπιεξώλνπλ κηα θξίζηκε ιεηηνπξγία παξέρνληαο 

ζηα παηδηά ησλ απνκαθξπζκέλσλ, ιηγόηεξν πξνζηηώλ θαη λεζησηηθώλ πεξηνρώλ ηελ πξό-

ζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ νπνία όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα, θξαηώληαο θαηά ζπ-

λέπεηα ηηο κηθξέο απνκαθξπζκέλεο θαη "γεξάζθνπζεο" θνηλόηεηεο "δσληαλέο". Δληνύηνηο, ε 

ιεηηνπξγία απηώλ ησλ ζρνιείσλ γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηηθή, δεδνκέλνπ 

όηη πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζπλερώο δηεπξπλόκελεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαίξεζεο κεηαμύ ησλ αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ. Μηα νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε-

καληηθή εθδήισζε απηνύ ηνπ ράζκαηνο είλαη ε ςεθηαθή δηαίξεζε, δειαδή ε αδπλακία ησλ 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ηερλνινγίεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο επθαηξίεο 

πνπ παξέρεη ε "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο".  

 

Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηη-

θόηεηα, παξαζέηνληαο ηαπηόρξνλα ζηνηρεία από νθηώ ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

εμίζνπ ζεκαληηθό αξηζκό νιηγνζέζησλ, δπζπξόζηησλ θαη αγξνηηθώλ ζρνιείσλ.  
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 2005 

Σζνιαθίδεο Κ, Φσθίδεο Δ., Βξαηζάιεο Κ., "Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζ-

κηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο", ζην Βξαηζά-

ιεο Κ. (επηκ.), "Γηδαθηηθή εκπεηξία θαη παηδαγσγηθή ζεσξία", εθδόζεηο Νήζνο, ISBN  960-

87489-6-8. 

 

Σα θείκελα ηνπ ηόκνπ αθνξνύλ ηελ επηκόξθσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσην-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σξεηο είλαη νη θύξηεο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επηβάιεη ηελ επηκόξθσ-

ζε: α) ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε θνηλσλία 

ππνδνρήο κεηαλαζηώλ, β) ε ξαγδαία εμάπισζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη γ) ε θαηάξ-

γεζε ησλ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ. θνπόο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα απνηηκήζεη ηελ ππάξ-

ρνπζα εκπεηξία θαη λα πξνηείλεη λέεο θαηεπζύλζεηο επηκόξθσζεο ζέηνληαο ζην επίθεληξν 

ηεο θξηηηθήο δηεξεύλεζεο ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη. 

 

Σν άξζξν παξνπζηάδεη ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Ζ έξεπλα δηαπίζησζε ην ρακειό βαζκό δηείζδπζεο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν, αιιά θαη ζην ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

ησλ δαζθάισλ. Καηέγξαςε επίζεο ηα αίηηα πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, θαζώο 

θαη ηε κεζνδνινγία πνπ νη ίδηνη πξνηείλνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξν-

θνξηθήο. Γηαπίζησζε ηέινο ηελ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή επηκόξθσζε ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο, πνπ απνηειεί θαη επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

   

Άρθρα ζε  

επιζηημονικά  

περιοδικά 

  2010 

P. Kampylis, E. Fokides and M. Theodorakopoulou, “Toward Computer-Based Learning 

Environments that Promote Primary Students’ Creative Thinking”, Open University Jour-

nal νf Informatics (εγθεθξηκέλν, ππό δεκνζίεπζε). 

 

This paper presents (a) a theoretical investigation of the evolution of computer-based 

learning environments (CBLEs), (b) the correlations of CBLEs generations with learning 

theories and principles and (c) empirical data gathered from a survey of 542 Greek stu-

dents from the 4th, 5th, and 6th grades. The data analysis reveals that the educational 

utilization of constructivist CBLEs, which are based on Virtual Reality, has the potential to 

bridge the gap between computer usage inside and outside school, promote students’ 

creative thinking and learning, and enhance the accessibility and availability of learning 

resources. Preliminary criteria for the evaluation and development of such CBLEs are al-

so recommended. 

 

 

 2008 

Fokides E., Tsolakidis C., "Virtual Reality in Education: A Theoretical Approach for Road 

Safety Training to Students, ζην πεξηνδηθό European Journal of Open and Distance 

Learning (EURODL), issue 2008/II, online: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2008/ 

Fokides_Tsolakidis.htm. 

 

The unsystematic way that Road Safety is taught in Greece’s primary schools led us to 

reassess the teaching framework of the subject, examining ways that Information and 

Communication Technologies (ICT) might provide solutions that are more efficient. 

Among the various technologies considered, Virtual Reality seems to amass a number of 

interesting characteristics. The article discusses, from a theoretical and cognitive perspec-

tive, the advantages and disadvantages of the use of Virtual Reality (VR) in Road Safety 

Education, in comparison to the conventional and ICT based alternatives. It is concluded 

that VR can offer a serious tool to road safety education if some parameters are met. 
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N. Zouboula, E. Fokides, C. Tsolakidis and C. Vratsalis, "Virtual Reality and Museum: 

An educational application for museum education", ζην πεξηνδηθό International Journal of 

Emerging Technologies in Learning (iJET), vol.3 (2008), pp. 89-95, online: http://online-

journals.org/i-jet/article/view/759.  

 

The paper discusses the development of a virtual reality museum. An effort was made so 

that the virtual museum to represent as closely as possible the Byzantine, medieval mu-

seum in Rhodes. Simple and low cost tools were used that allow rapid development of 

good quality applications. This was done in order to validate our belief that the construc-

tion of VR applications is within the abilities of the majority of computer users. In such 

case and taking into account the well documented educational value of VR, it would be 

possible to proclaim that teachers could construct and use VR applications in their every-

day teaching. 

 

Σν παξαπάλσ άξζξν ήηαλ πξνζθεθιεκέλν special focus paper θαη απνηεινύζε αλαζεσ-

ξεκέλε θαη επαπμεκέλε εθδνρή ηνπ άξζξνπ "Educational Uses of Virtual Reality: Con-

structing a VR Museum", πνπ δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive 

Computer Aided Learning, ICL 2008". 

 

 

 2004 

Σζνιαθίδεο Κ., Φσθίδεο Μ, "Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έλαο πξώηνο 

πξνβιεκαηηζκόο", πεξηνδηθό "ύγρξνλε Δθπαίδεπζε", ηεύρνο 135, ζει. 117-126. 

 

Οη κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία αιιάδνπλ. 

Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηε δηακόξθσ-

ζε απηώλ ησλ λέσλ αληηιήςεσλ. Δίλαη όκσο απαξαίηεηε ε δηεξεύλεζε ησλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα είδε ηεο πνπ βξίζθνπλ 

εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή, ζπγθεληξώλνπλ κηα ζεηξά από πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλε-

θηήκαηα κε θπξηόηεξν ην νηθνλνκηθό θόζηνο. Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ ζηεξίδεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο αληιείηαη θπξίσο από ην δνκεηηζκό 

θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζε δηεζλέο επίπεδν από ηε κηα 

πιεπξά, πξνζθέξνπλ απνδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κέζνπ, αιιά από ηελ 

άιιε ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη δύζθνια ζπγθξίζηκα κεηαμύ ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό πξν-

ηείλεηαη έλα πιαίζην δηαδηθαζηώλ θαη ζηόρσλ ζην νπνίν κπνξνύλ λα θηλεζνύλ κειινληηθέο 

έξεπλεο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη επαξθή ζηνηρεία γηα όιεο ηηο παξαιια-

γέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο.    

 

 

Φσθίδεο Μ, Σζνιαθίδεο Κ., "Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Οη δπλαηόηε-

ηεο ηνπ κέζνπ", πεξηνδηθό "ύγρξνλε Δθπαίδεπζε", ηεύρνο 136, ζει. 114-126. 

 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ο ππέξκεηξνο ελζνπζηαζκόο γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, αιιά θαη νη ππεξβνιηθέο επηθπιά-

μεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή ηνπο αμία, όια ζπκπηώκαηα ησλ αξρηθώλ ζηαδίσλ 

ρξήζεο ηνπο, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα γόληκν πξνβιεκαηηζκό θαη ζε κηα ώξηκε αληη-

κεηώπηζή ηνπο. Ζ ηερλνινγία όκσο, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν ηνκέα ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, εμειίζζεηαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο. Από ηε κία απηή ε εμέιημε θαη από 

ηελ άιιε λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, καο θέξλνπλ πην θνληά ζε κία αθόκα θακπή ζρε-

ηηθά κε ην πώο αληηιακβαλόκαζηε ηε κάζεζε. Ζ θακπή απηή αθνξά έλα ζύλνιν ηερλνιν-

γηώλ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ θάησ από ην γεληθό όξν "εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα". Ζ εηθνληθή 

πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δηδαθηηθό εξγαιείν ηθαλό λα πεξηιάβεη πνιιέο 

από ηηο παξακέηξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Χο κέζν είλαη ηδηαίηεξα εππξνζάξ-

κνζην, εύπιαζην θαη επέιηθην. Απηέο νη ηδηόηεηεο ηελ θαζηζηνύλ έλα πνιύ ηζρπξό εθπαη-

δεπηηθό εξγαιείν, κε δπλαηόηεηεο λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζεσξηώλ 

κάζεζεο θαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ.  
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Γημοζιεύζεις ζε 

πρακηικά διεθνών  

ζσνεδρίων με 

κριηές 

  2008 

Zouboula N, Fokides E., Tsolakidis C., "Educational Uses of Virtual Reality: Constructing 

a VR Museum", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Computer Aided Learning, ICL 

2008", 24-26 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απζηξία, ISBN: 978-3-89958-

353-3. 

The paper discusses an effort for the construction of a virtual reality museum (represent-

ing a real one) with the use of simple and low cost tools that allow rapid development of 

good quality applications. This was done in order to validate our belief that the construc-

tion of VR applications is within the abilities of the vast majority of computer users. In such 

case and taking into account the well documented educational value of VR, it would be 

possible to proclaim that teachers can and should construct and use VR applications in 

their everyday teaching.   

 

 

 2007 

Tsolakidis C., Fokides M., "Looking At and Through Technology", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπ-

κπνζίνπ "4
th
 Educational Symposium: Designing the school of Tomorrow", 9-10 Ννεκβξί-

νπ, Διιελνγεξκαληθή Αγσγή, Αζήλα. 

 

The technology is advancing into education and together with its magic caries a lot of 

misconceptions and distortions. The school is following the society but loses its monopoly 

to education that can be harvested nearly everywhere. In this environment new technolo-

gies and methodologies emerge that open new paths in learning. The article presents the 

advancements of technology and especially of Virtual Reality which with its strong relation 

with constructivism identifies a new area for technological, educational and social re-

search.   

 

 

Kampylis P., Fokides, E. Theodorakopoulou, M., "Towards Effective Computer-Related 

Learning Environments for Primary School Studens' Creative Thinking Development ζηα 

πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "BCS International Conference, INSPIRE XII - Improving Quality 

in Computing Education ", Berki E., Nummenmaa J., Sunley I., Ross M. and Staples G. 

(Eds), ζει. 47-62, British Computer Society: Great Britain, ISBN 978-1-902505-97-8. 

 

In this paper we firstly present two surveys on the use of ICT apparatus among Greek 

primary school students. The key findings reveal that ICT plays an important role in pupils’ 

everyday lives and that a gap exists between ICT usage in and outside school. Secondly, 

we note the recent demand for a more creative primary education and suggest the crea-

tive cognition approach that creativity can be taught and even in its most remarkable 

forms utilizes ordinary cognitive processes. Thirdly, we present constructivist learning 

models and propose the implementation of constructivist ICT-based learning environ-

ments to facilitate pupils’ creative thinking. Finally, we propose criteria for the evaluation 

and development of educational software and ICT-based learning environments that facili-

tate pupils’ creative thinking.  

 

 

 2003 

Tsolakidis C., Fokides M.,Fokiali P., Saridou C., Orfanakis M., Sotiriou S., Savvas S., Lit-

tle A., Pridmore P., Greig L., "The MUSE project: Multigrade teachers’ training. Improving 

the quality of multigrade education", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "12
th
 EDEN Annual Con-

ference: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and e-

Learning", 15-18 Ηνπλίνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο, ζει. 334-341. 

 

Multigrade schools are considered to play an important role on providing access to educa-

tion for all in remote, isolated and underdeveloped rural areas. Multigrade schools are 

more than a reality in primary education in many regions of Europe and the rest of the 
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world. In such areas, multigrade schools not only aim to give enrolment and continuous 

attendance in school environments, but also to provide knowledge and pedagogy of good 

standards. Furthermore, rural schools are considered to play an important role in social 

development. Based on the above, the project MUSE (MUltigrade School Education) aims 

at designing and implementing a specialized programme for training multigrade teachers 

in Europe. The project relies on a close cooperation between pedagogical experts, train-

ers, policy makers and teachers. It aims at enhancing professional skills of multigrade 

schoolteachers as well as developing their abilities on using Information and Communica-

tion Technology (ICT) as a supporting tool in everyday teaching. It will provide multigrade 

schoolteachers with continuous training and support, enhancing communication among 

remote, multigrade school teaching environment and outside educational community. 

 

 

Tsolakidis C., Fokides M.,Fokiali P., Saridou C., Orfanakis M., Sotiriou S., Savvas S., 

"Improving the quality of education in Greece’s multigrade schools: The role of information 

and communication technologies",  ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "12
th
 EDEN Annual Con-

ference: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and e-

Learning", 15-18 Ηνπλίνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο, ζει 271-278. 

 

Multigrade schools are a jostle reality in Greece, with many problems and particularities. 

Information and Communication Technologies can provide solutions in many of these 

problems. The quality of ICT based education in multigrade schools depends on the tools, 

content, and mainly by the time management that is required in every action in a multi-

grade school. Time managements reflect upon the preparation for teaching, during the 

lessons and in the administrative duties of the teachers. In this paper we propose a series 

of steps and solutions adapted to the needs of multigrade schools, derived from the expe-

rience acquired during a two year project named SXEDIA. Based on the deductions of 

that project, we are about to carry into effect the project MUSE and very soon, the project 

SXEDIA ΗΗ, projects that are holistic solutions towards the problematic nature of the of 

Multigrade schools in Greece. 

 

 

Tsolakidis C., Fokides M., Fokiali P., "Distance Education: Models and Application: Syn-

chronous, Asynchronous and Virtual Reality", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ 2
nd

 "Interna-

tional Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and 

the 4th Conference on Virtual University", 11-13 επηεκβξίνπ, University in Košice, ιν-

βαθία, ζει 337-343. 

  

Small and multigrade schools in the Aegean Sea have many particularities and face a lot 

of problems. In the Departments of Education of the University of the Aegean a strong 

belief is formed according to which distance education and other applications of Informa-

tion and Communication Technology (ICT) can provide solutions to many of these prob-

lems. Within this context, various models are designed, developed and applied in school 

environment and experimental data is collected. The parameters -mainly pedagogical, 

technical and organisational- that influence students’ cognitive outcomes are examined. 

This work investigates two models that are expected to meet the teaching needs of small 

and multigrade schools in the light of the experience acquired during multiple experimen-

tation periods (sessions). The first model that concerns the application of synchronous 

methods relies on the use of teleconference, including data transfer and the shared use of 

applications. For the second model, the use of web pages is selected for the application 

of asynchronous teaching methods. Comparisons are made between these two and also 

against traditional teaching approaches and the results of experiments from both distance 

education methods are discussed. It is worth noticing that the results are promising. 

Promising is also the fact that there are prospects for improvements in any teaching 

methodology by means of ICT. In an attempt to present such prospects for improvements, 

the last part of this work is devoted in proposing a third model, which involves the use of 
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Virtual Reality. The paper examines the advantages of such an approach and discusses 

issues concerning its implementation.  

 

 

Tsolakidis C., Fokiali P., Fokides M., "Videoconferencing as an educational tool. Re-

search in the University of the Aegean", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "HERCMA 2003, 

The 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications", 25-

27 επηεκβξίνπ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. 

 

Greece, a country with a great dissemination of schools in islands and mountainous ar-

eas, can benefit from the implementation of distance education methods. Videoconfer-

ence, an important constituent in a distance education program, is expected to be effec-

tive not only in cases where there are problems of delivering a course in a face-to face 

method but also as a teaching instrument that supplements traditional educational meth-

odologies. For this purpose, four different models applying videoconference have been 

developed at the University of the Aegean and a series of experimental lessons were im-

plemented in school environment based on these models. These allow investigating the 

efficiency of videoconferencing as a tool in teaching, while giving an insight in the instruc-

tive, technical and organisational parameters that are introduced in the models. The main 

conclusion is that in general videoconference is including transmission of data and shared 

use of applications is a powerful educational tool. 

 

 

Fokides M., Tsolakidis C., "A theoretical and a technical framework for the development of 

Virtual Reality Educational Applications", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Com-

puter Aided Learning, ICL 2003", 26-28 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απ-

ζηξία, CD, Kassel University Press , ISBN 3-89958-029-X-2003. 

 

The paper examines Virtual Reality as an instructional tool under theoretical and technical 

aspects. At first, the main factors that participate in the educational process are defined 

and the basic principles of learning are determined. The generations of use of computers 

as instructional tools are analyzed, in relation to the main learning theories. It is examined 

how Virtual Reality applications can encapsulate the fundamental concepts of the main 

learning theories and also how they satisfy the basic principles that condition the learning 

process. Thus, the potential role and importance of Virtual Reality in the learning process 

is determined, taking into account its strengths and weaknesses. The paper also analyzes 

in-depth technical maters that concern the hardware and the software for the develop-

ment of Virtual Reality applications, facing them from the viewpoint of the designer and 

from the viewpoint of the end-user. The requirements from the hardware and from the 

software are pointed out, determining the thin balances that should be observed. Finally, 

a brief presentation of the main components of game engines is given, pointing out the 

reasons for which game engines can offer satisfactory and cost effective solutions in the 

creation of Virtual Reality applications. 

 

 

Tsolakidis C., Fokides M., "Attitudes of schoolteachers towards the Information and 

Communication Technologies", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Computer Aided 

Learning, ICL 2003", 26-28 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απζηξία, CD, 

Kassel University Press , ISBN 3-89958-029-X-2003. 

 

Starting by the year 2002 and for the following years, in the frame of introducing ICT in 

Greece’s elementary schools, actions will be undertaken into two major sectors. In provid-

ing schools with computers and in the training of schoolteachers in Information and 

Communication Technologies. It is estimated that the number of schoolteachers to be 

trained will be roughly 75,000. The success of such an effort depends largely in the be-

liefs and attitudes that teachers have towards ICT and its applications. During the course 
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of such training programmes, in a number of Dodecanese’s and Athens’s training centres,  

a questionnaire was granted to the participating teachers with the aim of determining their 

attitudes towards ICT and to diagnose the factors that influence their opinion. The findings 

of the recent research are presented in this paper, in conjunction with the results of similar 

but previously conducted researches. The research realised the rapidly increasing infiltra-

tion of ICT in the environment of primary schools, but also in homes of schoolteachers. It 

also recorded the ways that schoolteachers use the computers, as well as the methodol-

ogy that they propose for the introduction of Information technology in the school’s time-

table. Finally, the need for systematic and continuous training in ICT was also noted.   

 

 

Tsolakidis C., Fokides M., Fokiali P., Sotiriou S., Orfanakis M., "The Multigrade School 

Education Project: Distance Training of Teachers in Remote Rural Schools", ζηα πξαθηη-

θά ηνπ ζπλεδξίνπ ζπλεδξίνπ "Online Educa Berlin 2003", 3-5 Γεθεκβξίνπ, Βεξνιίλν, Γεξ-

καλία. 

 

The MUSE project is a rather ambitious and extensive attempt to examine in a global way 

multigrade schools, which exist in many European regions, work under difficult conditions 

and form a neglected or ignored part of the educational system. Apart from the promises 

for providing solutions in upgrading the quality of teaching in multigrade schools, the pro-

ject considers as major challenges the attempt (a) to change the attitude towards these 

schools, (b) to show that these schools could become active centers of development in 

their region through the right policies and the appropriate use of modern technologies. 

The project is based on a close cooperation between pedagogical experts, policy makers 

and teachers in order to develop methods of fighting educational exclusion and school 

failure in rural areas and provides equal opportunities in education. The project is also 

based on the use of Information and Communication Technology (ICT) in multigrade 

school education and in the training of the staff working in multigrade schools. Further, the 

project encourages innovation in pedagogical methods and materials and promotes trans-

national cooperation and communication between schools and teachers training estab-

lishments. 

 

 

 2002 

Tsolakidis C., Fokides M., "Distance education: Synchronous and asynchronous methods. 

A comparative presentation and analysis", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Interactive Com-

puter Aided Learning, ICL 2002", 25-27 επηεκβξίνπ, Carinthia Tech Institute, Φίιαρ, Απ-

ζηξία, CD, Kassel University Press , ISBN 3-933146-83-6-2002. 

 

The current complex social, economic and cultural environment, as well as the techno-

logical advances in modern society, calls for changes in the targets and methodologies of 

the educational system. In this new scene there is an urgent need for acquisition of more 

knowledge, specialization, life long education and flexible instructional methods. Distance 

education (DE) seems to offer viable solutions to these needs. Two groups of DE tools, 

synchronous and asynchronous teaching methods, provide a dynamic arsenal for the se-

lection of the proper strategy. These tools should be accompanied by quantitative and 

qualitative changes in the design and implementation of teaching. Such changes com-

bined with teachers’ lack of technological background and their unwillingness to adopt 

innovations, create scepticism with respect to the usefulness of these methods. In the 

University of the Aegean during the past years DE is an object of intense research. A 

number of experimental DE models have been designed and implemented in school envi-

ronment with the purpose of data collection and evaluation of results. This work deals with 

two experimental models, referred to as Aegean Distance Education (ADE) Models that 

were applied, one using Synchronous Teaching Methods (S.T.M.) and the other Asyn-

chronous Teaching Methods (A.T.M.), in schools of similar profile. Since both models 

were applied under more or less under the same conditions, comparisons are allowed 
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concerning implementation and results.  

 

 

 2001 

C. Tsolakidis &  M. Fokides, "Information and Communication Technologies as a Tool for 

Improving Teaching in Multigrade Schools", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "EDEN 10
th
 An-

niversary Conference: Learning Without Limits Developing the Next Generation of Educa-

tion", 10-13 Ηνπλίνπ, ηνθρόικε νπεδία, ζει. 160-165. 

 

In Greece, multigrade schools are small with a low number of pupils and include up to six 

grades in a classroom. In general the philosophy of multigrade schools is based on opti-

mization of personnel and time. This optimization makes the operation of multigrade 

schools the only viable solution in the cases of remote and isolated areas. While impor-

tant for any school, IT promises an increase in the quality of knowledge acquisition in mul-

tigrade schools. Through a proper organization and support, multigrade schools can ben-

efit from IT, becoming more efficient and competent. The ways by which this is done have 

been examined in a pilot program whose task was to introduce IT applications to schools 

of the Aegean, containing a relatively large percentage of multigrade schools. This pro-

gram named SXEDIA (in Greek means raft) and involves the installation of computers in 

44 schools in 32 islands of the Aegean Sea. It also involves the connection of the schools 

to Internet, teacher training, work with educational software, development of web pages to 

represent the schools and help them communicate and distance learning from the Univer-

sity of the Aegean in Rhodes. 

 

 

Tsolakidis C., Poupaki I, Fokides M., "School Educational Network in the Aegean: Devel-

opment and Motivation", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "TELEMATICA-2001 International 

Conference on Telematics and Web-Based Education", 18-21 Ηνπλίνπ, Αγ. Πεηξνύπνιε, 

Ρσζία.  

 

The purpose of this work is to present a project, implemented by the University of the Ae-

gean and funded by the Ministry of the Aegean, which aims to introduce information tech-

nology in primary schools on small Aegean islands. This task is of great importance and 

difficulty given the fact that the islands are very dispersed and isolated. It is believed that 

the introduction of Information technology in primary education will in these circumstances 

improve not only the standard of education provided but also the standard of living in 

these islands. The paper refers to the deployment of the relevant infrastructure and con-

centrates in the presentation of policies adopted to train and motivate computer users (not 

only teachers but also pupils) so that they can take advantage of the facilities provided to 

them. Finally, the problems encountered, the attitudes of the pupils, teachers, involved 

and the results of various actions are presented and commented upon. 

   

Γημοζιεύζεις ζε 

πρακηικά  

ελληνικών  

ζσνεδρίων  

με κριηές 

  2003 

Φσθίδεο Μ, Σζνιαθίδεο Κ., "Ο ξόινο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Κπθινθνξηθή 

Αγσγή", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπκπνζίνπ "Κπθινθνξηαθή αγσγή-ηξνραία αηπρήκαηα, Δλεκέ-

ξσζε=Πξόιεςε", 17-18 Απξηιίνπ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα. 

 

Ζ Διιάδα έρεη κεγάιν αξηζκό ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε ζεκαληηθό αξηζκό ζαλάησλ θαη 

ηξαπκαηηζκώλ. Παξόια απηά, ε Κπθινθνξηαθή Αγσγή, παξάγνληαο πνπ ζα βειηίσλε ζε-

καληηθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, δηδάζθεηαη ζην δεκνηηθό ζρνιείν κε ηξόπν αλαπνηε-

ιεζκαηηθό. Οη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηδηαί-

ηεξα απνηειεζκαηηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. Οη εθαξκνγέο πνιπ-

κέζσλ είλαη πην θνληά ζηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, είλαη πην εύθνια πιν-

πνηήζηκεο θαη εθαξκόζηκεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Από ηελ άιιε όκσο πιεπξά, ε Δηθν-
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 ληθή Πξαγκαηηθόηεηα, πνπ είλαη απνηειεζκαηηθόηεξν παηδαγσγηθό εξγαιείν, γίλεηαη όιν 

θαη πην πξνζηηή ράξε ζηηο πξόζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

θόζηνπο. ην άξζξν παξνπζηάδνληαη νη δύν απηέο ηερλνινγίεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν.  

 

 

Οξθαλάθεο Μ., σηεξίνπ ., άββαο η., Σζνιαθίδεο Κ., Φσθίδεο Δ., Φώθηαιε Π., αξί-

δνπ Υ., Little A., Pridmore P., Greig L., "Σν Δπξσπατθό ζρέδην MUSE: Αλάπηπμε πξν-

γξάκκαηνο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθώλ ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξί-

νπ "2
ν
 Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε", ύξνο 9-11 Μαΐνπ. 

 

ην άξζξν παξνπζηάδεηαη ην ζρέδην ΜUSE (Multigrade School Education) ην νπνίν ζην-

ρεύεη λα αλαπηύμεη ελ ππεξεζία επηκνξθσηηθό πξόγξακκα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθώλ κε 

απώηεξν ζθνπό λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ δαζθάισλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ πξνθεηκέ-

λνπ λα ππνζηεξηρζεί ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν ζην πεξηβάιινλ ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιεί-

νπ. Σν πιαίζην θαηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

ζην νιηγνζέζην ζρνιείν ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) έηζη ώζηε λα παξέρεη ελ ππεξεζία θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηα ζρνιεία απηά. Σν πξόγξακκα θαηάξηηζεο αλακέλεηαη γηα λα εληζρύζεη ηηο επαγγεικα-

ηηθέο δεμηόηεηεο ησλ  δαζθάισλ θαζώο επίζεο θαη λα αλαπηύμεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ δηδαθηηθά ζρέδηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ην νιηγνζέζην ζρν-

ιείν. Σν ζρέδην MUSE ζα παξέρεη εθηόο από θαηάξηηζε θαη ζπλερή ππνζηήξημε ησλ εθ-

παηδεπηηθώλ, κέζσ ηεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο δηαδηθηπαθήο εθπαηδεπηηθήο πύιεο πνπ α-

λαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηά ηνπ.   

 

 

 2002 

Σζνιαθίδεο Κ., θνύξηεο ., Καβνπθιήο Γ., Ακπαξηδόγινπ Μ., Φσθίδεο Μ., "Δθπαίδεπζε 

κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ: Θεσξία θαη πξάμε", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "3
ν
 Παλει-

ιήλην πλέδξην γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε", 11-12 Μαΐνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν. 

 

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή κηαο αζύγρξν-

λεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κε ρξήζε ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. Απνηειεί πξόγξακκα ε-

θαξκνγήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γεληθά απνδεθηή ππόζεζε όηη ε κάζεζε -βαζηθόο θαη ζεκε-

ιηώδεο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο- επηηπγράλεηαη όηαλ ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα κεηα-

ζρεκαηίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζε γλώζεηο. Σαπηόρξνλα ζεκειηώλεηαη ζε κηα ζεηξά 

επηζηεκνληθώλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εξγαιείσλ, ζπκβαηηθώλ θαη θαηλνηόκσλ. ηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνύ απηνύ ππόβαζξνπ, 

ζρεδηάδεηαη ε δηδαζθαιία, δηακνξθώλεηαη εθπαηδεπηηθό πιηθό από πνιιαπιέο πεγέο, νξί-

δνληαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ην νινθιεξσκέλν δηδαθηηθό πξόγξακκα -βαζηζκέλν 

ζε ηζηνζειίδεο- πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκνύο κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζεσξνύληαη όηη 

βειηηζηνπνηνύλ ηελ πνηόηεηα  ηεο παξερόκελεο δηδαζθαιίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκ-

καηνο απηνύ ζε ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ  θαηαδεηθλύεη όηη νη αζύγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεηάδνληαη κελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό αιιά επηηξέπνπλ θαη 

αξθεηή απηελέξγεηα από πιεπξάο εθπαηδεπνκέλσλ, απνηεινύλ απνηειεζκαηηθέο πξνζεγ-

γίζεηο κάζεζεο.  
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 2001 

Σζνιαθίδεο Κ., Φσθίδεο Μ., θνύξηεο ., Υαηδόπνπινο Α., "Σειεθπαίδεπζε κε ρξήζε 

ηειεδηάζθεςεο : Δθαξκνγή θαη πξνβιεκαηηζκόο", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "1
ν
 Πα-

λειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε", 25-27 Μαΐνπ, Αλνη-

θηό Παλεπηζηήκην, Πάηξα, on-line: http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRI-

OU/synedrio/html/sect6/73.htm.  

 

ην άξζξν παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά καζήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο 

ηάμεηο δύν ζρνιείσλ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, ζηελ Πέκπηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ. Ζ πξνζπάζεηα αμηνινγήζεθε κε ηε βνήζεηα δύν εξσηεκαηνινγίσλ κεηά από θάζε 

κάζεκα. Σν έλα αθνξνύζε ηελ πνηόηεηα ηνπ καζήκαηνο (πνηόηεηα εηθόλαο, ήρνπ, εληύ-

πσζε ζην καζεηή, θηι.) θαη ην άιιν ηελ θαηαλόεζε θαη ζπλεπώο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά: Βειηηώλνληαο νξηζκέλεο παξακέ-

ηξνπο όπσο νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο ειε-

θηξνληθή ζύλδεζε, ππάξρεη κεγάιε πξννπηηθή ζηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία. 

 

 

Σζνιαθίδεο Κ., θνύξηεο ., Καβνπθιήο Γ., Ακπαξηδόγινπ Μ., Φσθίδεο Μ., "Από από-

ζηαζε εθπαίδεπζε: Βαζηθά πεηξάκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν", 

ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ "Ζ  Πιεξνθνξηθή  ζηελ  Δθπαίδεπζε: Σερλνινγίεο, Δθαξκν-

γέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ", 14-15 Γεθεκβξίνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο, ζει. 

89-102. 

 

Ζ από απόζηαζε εθπαίδεπζε θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο ζαλ ελαιιαθηηθή αιιά θαη ζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Οη δύν κνξθέο ηεο, ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε, κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο θαη κεζνδνινγίεο ηνπο ζρεκαηίδνπλ κε δηαθνξεηηθή βαξύηεηα 

ε θάζε κηα ην ζπλνιηθό νπινζηάζην ηεο. Ζ αζύγρξνλε εθπαίδεπζε απαηηεί πεξηζζόηεξν 

απηνέιεγρν θαη βαζηθέο δεμηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνιν-

γίαο. Δίλαη όκσο ε θύξηα κέζνδνο θαη ν θνξκόο ηεο από απόζηαζε εθπαίδεπζεο. πλε-

πώο ππάξρεη αλάγθε γηα κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ ζε άηνκα πνπ 

ίζσο δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο, δηαζέηνπλ όκσο άιιεο όπσο κλήκε, ελ-

ζνπζηαζκό θαη δηάζεζε γηα παηρλίδη. Απηνί είλαη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 

ζην άξζξν παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα ζηνηρεία από πεηξάκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

ζε απηνύο. 

 

 

 2000 

Σζνιαθίδεο Κ., Φσθίδεο Δ., "ρνιηθόο Δθπαηδεπηηθόο Γηθηπαθόο Ηζηόο Αηγαίνπ", ζηα πξα-

θηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ: "2
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή: Οη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα, 

ζει. 617-623.   

 

ην άξζξν παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί από ηελ εθαξ-

κνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο "Υ.Δ.Γ.Η.Α.", παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

είλαη εύθνιν λα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Όκσο ήδε από ην ζηάδην απηό ππάξρνπλ 

αξθεηέο δηαπηζηώζεηο θαη αξθεηά επί κέξνπο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξόιν ηεο Πιεξνθνξη-

θήο ζηηο κηθξέο λεζηώηηθεο θνηλσλίεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ, ηελ  απόθξηζε ησλ δηαθόξσλ επηθνηλσληαθώλ ηερληθώλ, ινγηζκηθνύ, ζπζηεκά-

ησλ θιπ.. Με ην δεδνκέλν όηη ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ζηα νπνία εθαξκόδεηαη ην πξό-

γξακκα είλαη νιηγνζέζηα, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη δπλαηόλ λα γεληθεπζνύλ γηα όια ηα 

κηθξνύ κεγέζνπο δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρώξαο.  
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 1999 

Σζνιαθίδεο Κ., Φσθίδεο Δ., "Ζ ηειεδηάζθεςε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ: "Νέεο παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπ-

ζε: Δθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο, 

ζει. 56-62. 

 

ην άξζξν παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα από πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο κα-

ζεκάησλ πνπ έγηλαλ ζε καζεηέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηειεδηά-

ζθεςεο. Απνηππώλνληαη ηα κεζνδνινγηθά θαη δηδαθηηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη 

γίλεηαη ζύγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαζώο επίζεο θαη κε κεζόδνπο δηδα-

ζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. 

 

 

 1998 

Κεθαιάθεο Ν., Φσθίδεο Δ., "Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζην δεκνηηθό ζρνιείν: Δκπεηξί-

εο από ην ζρνιείν ηεο Κξεκαζηήο", ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ: "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο, ζει. 140-158. 

 

Σν άξζξν δηαπξαγκαηεύεηαη ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ 

Πιεξνθνξηθήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Κξεκαζηήο Ρόδνπ. Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ηξό-

πνπ κε ηνλ νπνίν έγηλε απηό, ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζηε-

θαλ. Σέινο εμεηάδνληαη νη επηδξάζεηο, νη ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ πξσην-

βνπιία απηή. 

   

Γημοζιεύζεις ζε 

πρακηικά  

ελληνικών  

ζσνεδρίων 

  2010 

Φσθίδεο Δ., Σζνιαθίδεο Κ., "Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε", ζηα πξαθηηθά 

(ππό έθδνζε) ηνπ ζπλεδξίνπ  "Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Μέζσλ ζηε δηδαζθαιί-

α", 7 Μαΐνπ, Ρόδνο  

 

Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα είλαη κηα ζρεηηθά πξόζθαηε ηερλνινγία, εθαξκνγέο ηεο ν-

πνίαο ζηαδηαθά ελζσκαηώλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην παξόλ άξζξν αλαιύ-

νληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηεο, θαζώο επίζεο θαη ε 

ζπκβαηόηεηά ηεο κε ηηο θηινζνθία ηνπ δνκεηηζκνύ. Γηαπηζηώλεηαη όηη ε Δηθνληθή Πξαγκα-

ηηθόηεηα απνηειεί έλα ηζρπξό εθπαηδεπηηθό ηερλνινγηθό κέζν, νη δπλαηόηεηεο ηνπ νπνίνπ 

ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ ππεξκέζσλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε Δηθν-

ληθή Πξαγκαηηθόηεηα πξνζνκνηώλεη έλα πεξηβάιινλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, παξέρνληαο 

πςειό βαζκό αιιειεπίδξαζεο θαη ακεζόηεηα επαθήο ηνπ ρξήζηε κε απηό. Σν απνηέιε-

ζκα είλαη ν ρξήζηεο λα εκβπζίδεηαη ζην ζπλζεηηθό πεξηβάιινλ θαη λα απνθηά εκπεηξίεο 

πξώηνπ πξνζώπνπ. Οη πεξηνξηζκνί ζηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθό-

ηεηαο θπξίσο ιόγσ ηνπ θόζηνπο θαη ηεο δπζθνιίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ, αλακέλε-

ηαη λα μεπεξαζηνύλ ζύληνκα, πξάγκα πνπ καο θάλεη λα πηζηεύνπκε όηη ηειηθά ε Δηθνληθή 

Πξαγκαηηθόηεηα ζα θέξεη κία πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

  

 

 

 

 

 

   

Σημειώζεις  

μαθημάηων 

 ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αη-

γαίνπ δίλνληαη πιήξεηο ζεκεηώζεηο γηα ηα καζήκαηα: 

 

"Νέεο ηερληθέο θαη δηδαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε κε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο" 

"Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη: Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα-Θεσξία θαη Πξάμε Η & ΗΗ"  

"Πιεξνθνξηθή θαη εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε Η & ΗΗ" 

"Σερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε" 

"Σερλνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο κε ηε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο-Δηθνληθή Πξαγ-

καηηθόηεηα" 

 

ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ζην Athens Metropolitan College δίλνληαη πιήξεηο ζεκεηώ-
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ζεηο γηα ηα καζήκαηα: 

"Computers Fundamentals and Applications" 

"Information Society" 

 

ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ζηα ΗΔΚ δίλνληαη πιήξεηο ζεκεηώζεηο γηα όια ηα δηδαζθόκε-

λα καζήκαηα. 

   

Δπιζηημονικές 

οργανώζεις και 

κοινόηηηες 

 Μέινο ηνπ Η.Δ.Δ.Δ. (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ζηηο Education θαη 

Computer Societies. 

 

Μέινο ηνπ I.F.E.T.S. (International Forum of Educational Technology and Society). 

 

Μέινο ηνπ S.A.N.T.E.C. (Southern African Network for Educational Technology and 

eLearning Constitution). 

 

Μέινο ηεο Δ.Π.Σ.Α. (Δηαηξεία Πξόιεςεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ). 

 

Μέινο ηνπ European eLearning Quality Forum. 

 

Μέινο ηεο Quality in eLearning Community. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Σσμμεηοτή ζε 

ζσμβούλια  

και επιηροπές 

  2007 

Μέινο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδόλαο 

   

Άλλες  

δραζηηριόηηηες 

 Μέινο ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρόδνπ θαη ππνςήθηνο 

γηα ην δηνηθεηηθό ηνπ ζπκβνύιην ζηηο εθινγέο ηνπ 1999.  

 

Μέινο ηεο νξγάλσζεο "Greenpeace". 

 

Δληαγκέλνο ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκώλ πλερη-

δόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.), κε αξηζκό κεηξώνπ 404941.   

 

Δληαγκέλνο ζην κεηξών επηκνξθσηώλ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο "Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαί-

δεπζε", κε αξηζκό κεηξώνπ 6595/00.  

 

Δληαγκέλνο ζην Δληαίν Μεηξών Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 

 

Δληαγκέλνο ζην κεηξών δηδαζθόλησλ ζε θνιιέγηα. 

 

Δληαγκέλνο ζην κεηξών δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθε-

ζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

 

Κάηνρνο ηνπ EPICT (European Pedagogical ICT License). 

 

Μέινο ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ "Anatolia". Ο ζύιινγνο αλα-

πηύζζεη πνιύπιεπξε δξαζηεξηόηεηα ζε θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ηνκείο.  

  

 

 

 

 

 

   

Ξένες γλώζζες 

 

 Άξηζηε γλώζε Αγγιηθώλ (απόθνηηνο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ "Anatolia", Θεζζαινλί-

θεο). 
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Δπιζηημονικά 

ενδιαθέρονηα 

 Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο. Ο ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελνο 

ηνκέαο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξά ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά θαη ηελ εηθνληθή πξαγκαηη-

θόηεηα, απνηειεί ζεκαληηθό πεδίν έξεπλαο, ηδηαίηεξα γηα ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηακόξθσζε λέσλ παηδαγσγηθώλ αληηιήςεσλ. 

 

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ σο εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ. Αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε ηζηνζειί-

δσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. 

 

Δθπαίδεπζε από απόζηαζε. Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ηειεδηάζθεςεο θαη ηειεθπαίδεπζεο. 

Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε κεζόδσλ θαη εμνπιηζκνύ κε κεγάιε επθνιία ρξήζεο 

θαη κεησκέλν θόζηνο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επξύηεξε δπλαηή δηάδνζή ηνπο. 

Καηαζθεπή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνιπκέζσλ, γηα ρξήζε από καζεηέο 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.  

 

Δθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία. Σα νιηγνζέζηα ζρνιεία απνηεινύλ 

κηα παξαγθσληζκέλε πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα. Μεγάιν κέξνο από ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ 

ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

  

 

 

 

 

 

   

Σσζηάζεις  Κσλζηαληίλνο Μελάο, θαζεγεηήο, ηέσο πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

ηπιηαλόο Υησηάθεο, θαζεγεηήο, ηέσο πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Αλαζηάζηνο Κνληάθνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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