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Ήπιες δεξιότητες (soft skills) εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αικατερίνη Βραχνά, Τσιμπιδάκη Ασημίνα 
 
 
Περίληψη 
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) είναι σημαντικός στην 
ανάπτυξη της διαδικασίας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το σύγχρονο σχολείο δεν επιτάσσει 
μόνο γνώσεις και τεχνικές, αλλά και δεξιότητες που διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό, τους/τις 
μαθητές/τριες, τις οικογένειές τους και όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
παρούσα μελέτη διερευνά τις ήπιες δεξιότητες που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, πώς τις αξιολογούν 
και ποιες οι συσχετίσεις ανάμεσά τους. Η έρευνα συνιστά μια συστηματική βιβλιογραφική 
ανασκόπηση εννέα (9) άρθρων, τα όποια έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά τη χρονική περίοδο 2013-2021. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν μεικτή συνδυάζοντας 
ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι οι περισσότερες έρευνες 
εστιάζουν στο γεγονός, πως οι ήπιες δεξιότητες μπορούν να αναβαθμίσουν και να καθορίσουν την 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία του/της εκπαιδευτικού, να αποτελέσουν αντικείμενο 
διδασκαλίας καθώς και να συνδυαστούν με τις σκληρές δεξιότητες. Επίσης, σημαντική πρόταση των 
περισσότερων ερευνών αποτελεί η επένδυση σε αυτόν τον τομέα με προγράμματα κατάρτισης. Το 
γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ αντιλαμβάνονται τις ήπιες δεξιότητες 
ως ιδιαίτερα αξιολογήσιμες.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Αικατερίνη Βραχνά γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα (ΠΤΔΕ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Παιδικό Βιβλίο και 
Παιδαγωγικό Υλικό». Αποφοίτησε από την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ρόδου) και συγκεκριμένα, από το ετήσιο 
πρόγραμμα «Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» (ΠΕΣΥΠ). Έχει παρακολουθήσει τα 
σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Ψυχολογία, Συμβουλευτική, Κοινωνιολογία» και «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση», και αυτή τη χρονική περίοδο συμμετέχει στο ετήσιο σεμινάριο: «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Απασχόλησης». Τον 
Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με θέμα: «Ήπιες δεξιότητες (soft skills) εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης». 
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Οι ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, 
καθώς και ο ρόλος του πατέρα με παιδί με ειδικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες (ε.ε.α./α.) 
στο σύγχρονο εικονογραφημένο αφήγημα.  
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Η ποιότητα και η αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο στην Α/θμια εκπαίδευση 

κατά την περίοδο της πανδημίας (COVID 19) 

Παναγιώτης Κανύχης, Αλιβίζος Σοφός 
 
 

Περίληψη 
Η αναπάντεχη πανδημία της COVID-19 που έπληξε ολόκληρη την ανθρωπότητα από το 2019 έως και 
σήμερα, αποτέλεσε το εφαλτήριο ισχυρών ανακατατάξεων και μεγάλων αλλαγών στον τρόπο που 
ζούμε καθημερινά. Ένας από τους τομείς που έχει επηρεαστεί και αναδιαμορφωθεί σε μεγάλο 
βαθμό, είναι αυτός της εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
έχει μετασχηματιστεί παγκοσμίως. Τρανταχτό παράδειγμα αυτού του μετασχηματισμού αποτελεί, η 
αντικατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης από την εξ αποστάσεως. Ένα από τα εργαλεία, τα οποία 
προϋπήρχαν, αλλά εξελίχθηκαν και αναδείχθηκαν ως πολύ χρήσιμα στα χεριά των εκπαιδευτικών, 
είναι τα εκπαιδευτικά βίντεο. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση που έχει πραγματοποιηθεί σε έρευνες που αφορούν την επιλογή, τη χρησιμοποίηση και 
την αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο από εκπαιδευτικούς και τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα 
αυτής. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Παναγιώτης Κανύχης γεννήθηκε στη Ρόδο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται σε δημοτικά 
σχολεία ως δάσκαλος. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση» και υποψήφιος διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς ως 
επιμορφωτής σε συνεργασία με το ΙΕΠ, τον ΕΕΛΛΑΚ και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Ως πρεσβευτής του Scientix, έχει εργαστεί σε πολλά ευρωπαϊκά έργα του European Schoolnet και 
άλλων οργανισμών ως συντονιστής. Ο κ. Κανύχης είναι βραβευμένος με το βραβείο διακεκριμένου 
εκπαιδευτικού του ιδρύματος Fulbright (Fulbright DAI), είναι υπότροφος του προγράμματος 
«Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου - Νοτίου Αιγαίου [e-Aegean 
Communities]» (Περιφερειακή Αριστεία) και μέλος του Advisory Board της EASE (European 
Association of STEAM Educators). 
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Απόψεις ειδικών επαγγελματιών για τη συνεργασία τους με οικογένειες 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία/ες: Βιβλιογραφική 

συστηματική ανασκόπηση 

Μαρία-Ευαγγελία Λίσγου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη 
 
 

Περίληψη 
Η συνεργασία ειδικών επαγγελματιών και οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
αξιολόγηση και παρέμβαση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία/ες 
(ε.ε.α./α.). Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις απόψεις των ειδικών επαγγελματιών για τη 
συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. Η έρευνα συνιστά μια συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση 14 άρθρων, τα όποια έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά τη χρονική περίοδο 2015-2022. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν μεικτή 
συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι οι 
περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ ειδικού επαγγελματία και γονέα και στην 
επίδραση της συμμετοχής της οικογένειας στην παρέμβαση. Επίσης, εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής 
των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή 
αρνητικά τη συνεργασία με τον/την ειδικό επαγγελματία. Ωστόσο, οι ειδικοί επαγγελματίες 
αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή πρακτικών που εστιάζουν στην οικογένεια με 
μέλος με ε.ε.α/α. Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι όταν υπάρχει συνεργασία οικογένειας 
και ειδικών επαγγελματιών τότε υπάρχει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση και την 
αντιμετώπιση του παιδιού με ε.ε.α./α. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Γεννήθηκε στη Ρόδο, είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Αθήνας και 
ολοκλήρωσε την μετεκπαίδευσή της στην Κλινική Ψυχοπαθολογία από το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την Ά Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με Χρήση Νέων 
Τεχνολογιών» (M.Εd.). Τον Μάιο του 2019 ξεκίνησε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ίδιο 
τμήμα, με θέμα: «Συνεργασία ειδικών επαγγελματιών με οικογένειες παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες». Εργάζεται ως σχολική κοινωνική λειτουργός στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Η συνεργασία και η 
επικοινωνία των ειδικών επαγγελματιών με οικογένειες με μέλος με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή/και αναπηρίες, καθώς και η απεικόνιση του χαρακτήρα με αναπηρία και της οικογένειας στον 
κινηματογράφο. 
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Πιλοτική ανάπτυξη και ψυχομετρική αποτίμηση μιας κλίμακας 

πεποιθήσεων διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας για την αξιοποίηση 

τεχνικών του δράματος σε σχολικό πλαίσιο 

Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Μαρία Κλαδάκη 
 
 
Περίληψη 
Η αντίληψη του/της εκπαιδευτικού για τη διδακτική του/της αποτελεσματικότητα αποτελεί 
σημαντικό συντελεστή διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας. Η επίγνωση του εαυτού και 
των διδακτικών δυνατοτήτων, ως διεργασία του νου, διευκολύνει την ερμηνεία των δεξιοτήτων, 
επηρεάζει τη δράση και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές στην τάξη. Εντούτοις η έρευνα των 
πεποιθήσεων διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας με βάση τεχνικές και μεθόδους του 
εκπαιδευτικού δράματος είναι περιορισμένη, μολονότι όλο και περισσότερο το εφαρμοσμένο 
θέατρο αξιοποιείται στο πεδίο της διδακτικής. Αν και υπάρχουν αρκετά εργαλεία για τη μέτρησή 
τους, δεν υπάρχουν κλίμακες οι οποίες εξειδικεύονται στην εκτίμηση των πεποιθήσεων αυτών κατά 
την αξιοποίηση θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών, υπό το έρεισμα ότι η έννοια της αυτο-
αποτελεσματικότητας αναφέρεται σε συγκεκριμένα πεδία δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη και η ψυχομετρική διερεύνηση μιας αυτοαναφορικής κλίμακας 
που αφορά δασκάλους, σχετικά με την μέτρηση των επιπέδων της διδακτικής τους αυτο-
αποτελεσματικότητας όταν οι τελευταίοι αξιοποιούν μοντέλα και τεχνικές από τον χώρο του 
εφαρμοσμένου θεάτρου. Η ψυχομετρική εξέταση περιλάμβανε εκτίμηση της εγκυρότητας της 
εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας και εξέταση της αξιοπιστίας του παραγόμενου μοντέλου που 
προέκυψε από τις απαντήσεις των δασκάλων που συμμετείχαν στη μελέτη. Βάσει των 
αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκε μια αξιόπιστη και έγκυρη κλίμακα τριών παραγόντων, η οποία 
αναφέρεται στη διδακτική αυτό-αποτελεσματικότητα αξιοποίησης μεθόδων και τεχνικών της 
δραματικής τέχνης από τον δάσκαλο για τη διαχείριση των μαθητών του, την επίτευξη των 
διδακτικών του στόχων και την παρακίνηση του μαθητικού δυναμικού στη μαθησιακή διαδικασία. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
με βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μεταπτυχιακή 
κατάρτιση στην Οργάνωση και τη Διοίκηση της εκπαίδευσης από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και 
το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi. Έχει εξειδίκευση στην ειδική αγωγή από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, στη διδασκαλία των Ελληνικών ως δεύτερη/ξένη γλώσσα από το Πανεπιστήμιου Πάτρας 
και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο Harvard. Την τρέχουσα περίοδο 
υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βοιωτίας. Διδάσκει στην Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. και έχει συμμετάσχει 
σε αρκετά προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως επίσης και σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος των μητρώων επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για τα Νέα 
Προγράμματα Σπουδών της Θεατρικής Αγωγής και την Εισαγωγική Επιμόρφωση των 
νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών. Μελετήματά του βρίσκονται σε έγκριτα ελληνικά και ξένα 
περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει διακριθεί για τις εργασίες του από το 
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και από την Επιστημονική Ένωση για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Τέλος, είναι κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια. 
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Η συμβολή της αυτοαξιολόγησης με καθορισμό στόχων στη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών του δημοτικού σχολείου  

Αναστασία Παπανθύμου, Μαρία Δάρρα 
  
 

Περίληψη 
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμβολή της Αυτοαξιολόγησης με 
Καθορισμό Στόχων (ΑΚΣ) (Self-Assessment with Goal Setting), η οποία υλοποιήθηκε με την 
εκπαιδευτική μέθοδο «Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση» (Self Directed Learning, SDL), στη βελτίωση της 
ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας της 
ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι ο 
πειραματικός σχεδιασμός με δύο ομάδες, μία πειραματική και μία ελέγχου. Η έρευνα υλοποιήθηκε 
σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Ρόδου και διήρκησε έξι εβδομάδες (από αρχές Μαρτίου του 2022 
έως και μέσα Απριλίου του 2022). Το δείγμα της έρευνας είναι δείγμα ευκολίας αποτελούμενο από 
163 μαθητές (την ομάδα ελέγχου με 78 και την πειραματική με 85 μαθητές). Από τα ευρήματα της 
έρευνας διαπιστώθηκε, ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν την επίδοσή τους και 
αυτή η βελτίωση ήταν στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι μετά την εφαρμογή 
της ΑΚΣ, ο μέσος όρος της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας ήταν 
μεγαλύτερος από το μέσο όρο της ακαδημαϊκής επίδοσης στον προέλεγχο. Επιπλέον, η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν την ακαδημαϊκή τους επίδοση, ενώ 
σε πολύ μικρό αριθμό μαθητών παρατηρήθηκε μείωση της επίδοσης και σε ακόμη μικρότερο αριθμό 
μαθητών δεν παρατηρήθηκε κάποια μεταβολή στην επίδοσή τους μετά την παρέμβαση. Επίσης, οι 
μαθητές της πειραματικής ομάδας στον μεταέλεγχο σημείωσαν και καλύτερη επίδοση και πέτυχαν 
και βελτίωση της επίδοσή τους, σε αντίθεση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου στους οποίους 
παρατηρήθηκε και χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με την πειραματική ομάδα και μείωση στην 
επίδοσή τους.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Αναστασία Παπανθύμου κατάγεται από τη Ρόδο. Είναι πτυχιούχος τους τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις 
Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και στα Μοντέλα Παρέμβασης στην 
Ειδική Αγωγή, ενώ από το 2018 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., γνωρίζει άπταιστα 
Αγγλικά, κάνει μεταφράσεις για τον οργανισμό Global Voices και έχει δημοσιεύσεις σε ξένα και 
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και 
ημερίδες. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της επιτροπής κριτών των περιοδικών «Νέος Παιδαγωγός» και 
«i-teacher», τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και ενεργό μέλος της Επιστημονικής 
Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), ενώ εργάζεται ως 
εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.   
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Τα Εργαστήρια του μέλλοντος ως νέα δομή μάθησης: Διερεύνηση 

λειτουργικών και τεχνολογικών διαστάσεων  

Φεβρωνία Ρουσάκη, Αλιβίζος Σοφός  
 
 
Περίληψη  
Με αφετηρία την Τάξη του Μέλλοντος (Future Classroom Lab, European Schoolnet), η ερευνητική 
εργασία αποτυπώνει με συστηματικό τρόπο ένα σύνολο λειτουργικών χαρακτηριστικών των 
εργαστηρίων του μέλλοντος (future labs). Στα εργαστήρια αυτά εντάσσονται δομές και φυσικοί χώροι 
που φιλοξενούν ιδέες, δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό τη χρήση, ανάπτυξη και ανάδειξη 
καινοτόμων τεχνολογιών για διάφορες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο της μη τυπικής εργασίας και μάθησης. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα 
από την διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου του 
μέλλοντος με στόχο τον καθορισμό ενός συνόλου βασικών προδιαγραφών σχεδιασμού και 
λειτουργίας αντίστοιχων δομών. Η επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης αυτού του 
είδους των δομών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελέσει οδηγό καλής πρακτικής για τον 
σχεδιασμό και λειτουργία ανάλογων δομών τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και σε 
συνεργαζόμενους φορείς, με στόχους αφενός την παραγωγή πιλοτικών ψηφιακών τεχνουργημάτων 
και αφετέρου την επιμόρφωση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Φεβρωνία Ρουσάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κατεύθυνση σπουδών την «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική 
Επικοινωνία». Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση με 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, και η επαγγελματική της εμπειρία για τα μετέπειτα 11 χρόνια έως σήμερα έγκειται στο 
σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες, τόσο 
δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως. Ενδεικτικές συνεργασίες της αποτελούν τα Προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ως elearning Consultant), ο φορέας πιστοποίησης 
PEOPLECERT (ως Certified Courseware Assessor, Authorized Trainer και Educational Content 
Developer), η εταιρεία PowerX.tech (ως Project Manager του εκπαιδευτικού προγράμματος Alpha 
Labs), καθώς και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED (ως Head of Training Services 
Unit).  
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Η έρευνα αναφορικά με την αξιολόγηση της ευχρηστίας εκπαιδευτικών 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας: Συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Φίλιππος Τζόρτζογλου, Αλιβίζος Σοφός 

 
 
Περίληψη 
Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια. Η έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή της στην εκπαίδευση έχει καταγράψει 
σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη τόσο σε διδακτικό όσο και μαθησιακό επίπεδο. Στον αντίποδα, η 
χρήση της από μαθητές έχει συσχετιστεί με αρνητικά φαινόμενα όπως η διάσπαση προσοχής και η 
αύξηση του γνωστικού φόρτου. Σημαντική παράμετρος σε αυτά τα φαινόμενα αποτελεί η ευχρηστία. 
Τα περιβάλλοντα διάδρασης στην επαυξημένη πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά των Η/Υ, 
απαιτώντας υψηλότερες γνωστικές/αναπτυξιακές ικανότητες από τον χρήστη. Η αξιολόγηση της 
ευχρηστίας είναι μια διαδικασία που μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για τον σχεδιασμό 
εύχρηστων εφαρμογών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης από 60 έρευνες (2012-2021) που αξιολόγησαν την ευχρηστία 
εκπαιδευτικών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές. Η μεθοδολογία 
διεξαγωγής της ανασκόπησης βασίστηκε στις οδηγίες PRISMA. Οι επιλεγμένες έρευνες 
κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το α. τύπος έρευνας, β. το δείγμα, γ. τον πειραματικό σχεδιασμό, δ. 
τον τύπο δεδομένων που συλλέχθηκαν, ε. τις μετρικές ευχρηστίας, στ. τα ερευνητικά εργαλεία. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης ενδεχομένως να ωφελήσουν ερευνητές και 
εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να σχεδιάσουν, να διεξάγουν και να ερμηνεύσουν αξιολογήσεις 
ευχρηστίας για μελλοντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Φίλιππος Τζόρτζογλου είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΠΤΔΕ Ρόδου και μέλος της ερευνητικής 
ομάδας Media Pedagogy Research Group του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και 
Μέσων στην Εκπαίδευση από το 2015. Η διδακτορική του διατριβή μελετά την επίδραση γνωστικών 
μεταβλητών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: α) στην αξιοποίηση της επαυξημένης 
πραγματικότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και β) τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
εργαλείων (εφαρμογών, παιχνιδιών, βιβλίων) βασισμένων στην εν λόγω τεχνολογία. Επιπρόσθετα, 
συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, το e-learning και τα MOOC’s. Έχει δημοσιεύσεις σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά 
και ημερίδες. Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτικός σύμβουλος με ξένες εταιρείες 
δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια 
υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

  



12 
 

Βιολογισμός και ευγονικοί τόποι στον Τάσο Αθανασιάδη. Η περίπτωση των 

Φρουρών της Αχαΐας 

Αμαλία Αλαπάντα 
 

 
Περίληψη 
Η μεγάλη επανάσταση στον τομέα της ιατρικής και των βιοφυσικών επιστημών, που σημειώθηκε το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στον δυτικό κόσμο, και η συνακόλουθη ανάδυση διαφόρων 
βιολογικών θεωριών της εξέλιξης άνοιξαν τον δρόμο για τον ευγονικό προβληματισμό. Η ευγονική, 
ως επιστημονική ενασχόληση με θέματα που αφορούν την βελτίωση των ενδιάθετων φυλετικών 
χαρακτηριστικών ενός έθνους ή μιας κοινωνικής τάξης με απώτερο στόχο την αποτροπή του 
βιολογικού τους εκφυλισμού, έθεσε τα θεμέλια για την ανάδυση ενός νέου επιστημονικού 
παραδείγματος, το οποίο θα εκφραζόταν με την βιολογική προσέγγιση των κοινωνικών 
συμπεριφορών και την ιατρικοποίηση των στρατηγικών εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, έννοιες, όπως η 
«νοσηρότητα» και ο «εκφυλισμός», εισχωρούν δυναμικά στο κοινωνικό φαντασιακό, ενώ η έννοια 
της ασθένειας εργαλειοποιείται προκειμένου να προσδιοριστούν τα όρια απέναντι στην ετερότητα, 
και να αναδιαμορφωθούν τα αντιθετικά δίπολα υγιές/νοσηρό, φυσιολογικό/παθολογικό, 
ηθικό/ανήθικο. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός των ευγονικών ιδεών και των 
βιοφυσικών θεωριών στο μυθιστόρημα του λογοτέχνη και ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη, Οι 
Φρουροί της Αχαΐας (1975), καθώς και η εξέταση του τρόπου ενσάρκωσης του ιδεών αυτών μέσα 
από την συγκρότηση των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων του υγιούς, του παθολογικού και του 
εκφυλισμένου. Ένα τέτοιο εγχείρημα με κεντρικό σημείο αναφοράς τον συσχετισμό μυθοπλασίας και 
ιστορικής πραγματικότητας εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτισμικής ποιητικής, ενώ τα 
μεθοδολογικά εργαλεία πάνω στα οποία βασίζεται είναι η πολιτισμική εικονολογία και οι 
λογοτεχνικές θεωρίες της διακειμενικότητας και της αφηγηματολογίας. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Αμαλία Αλαπάντα είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, του 
Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του ΕΑΠ, καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος του μεταχυπτιακού διπλώματος στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και του 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογοτεχνία από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Από τον Οκτώβριο του 2021 είναι 
υποψήφια διδάκτορας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει ως φιλόλογος στην Δημόσια 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έχει εργαστεί και στην Ιδιωτική και Δημόσια Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση ως δασκάλα. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Νεότερη Ιστορία και 
Λογοτεχνία και τη διδακτική τους. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων, ενώ 
έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια.  
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Εφηβική θρησκευτικότητα και προκοινωνική συμπεριφορά 

Ανδρούλα Ιωάννου, Πολύκαρπος Καραμούζης 
 
 
Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην εφηβική θρησκευτικότητα 
και στην προκοινωνική συμπεριφορά των εφήβων. Συζητά τα συμπεράσματα παλαιότερων και 
σύγχρονων ερευνών, οι οποίες συνεξετάζουν τη θρησκευτικότητα και την προκοινωνικότητα. 
Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να αναδειχθεί ο βαθμός επιρροής της θρησκευτικότητας στη 
διαμόρφωση της προκοινωνικής συμπεριφοράς των εφήβων. Επιπρόσθετα, συζητείται η σημασία 
της επιβεβαίωσης της θετικής συσχέτισης θρησκευτικότητας και προκοινωνικής συμπεριφοράς 
στους εφήβους. Το συμπέρασμα ότι η τόνωση της θρησκευτικής πίστης των εφήβων ενδέχεται να 
προάγει την προκοινωνική συμπεριφορά ανοίγει νέες κατευθύνσεις στις συζητήσεις του 
επιστημονικού πεδίου που αφορά στην αγωγή των εφήβων. Η μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα μιας 
ευρύτερης ερευνητικής εργασίας η οποία εστιάζει σε δύο κύριους στόχους: α΄) επιχειρεί μια 
κοινωνιολογική προσέγγιση της θρησκευτικότητας αναζητώντας κοινωνικοοικονομικούς και άλλους 
παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως επιδρούν στην εφηβική θρησκευτικότητα και β΄) ερμηνεύει τον 
ρόλο της θρησκευτικότητας στην κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων - την προκοινωνική αλλά και 
αντικοινωνική συμπεριφορά τους. Η έρευνα θα διεξαχθεί ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες 
γυμνασίων της Κύπρου (ηλικίας 12-15 ετών).  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Ανδρούλα Ιωάννου υπηρέτησε ως δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1992 – 2010) σε δημόσια 
δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Από το 2010 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια 
Θρησκευτικών σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκωσία. Οι βασικές σπουδές της 
περιλαμβάνουν: Πτυχίο Δασκάλας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, εξομοίωση πτυχίου από το 
Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πτυχίο Θεολογίας 
από το Ε.Κ.Π.Α. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα θέματα: Εκπαιδευτική Ηγεσία ΜΑ στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΜΑ στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία ΜΑ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ε.Α.Π. Από 
τον Νοέμβριο του 2019 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα 
Θεολογίας, Θρησκευτικής Παιδείας, Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και 
Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας. 
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Ανασκόπηση πεδίου της χρήσης της πλήρως εμβυθισμένης εικονικής 

πραγματικότητας στη μουσειακή εκπαίδευση και στην εκπαίδευση στην 

πολιτιστική κληρονομιά 

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Εμμανουήλ Φωκίδης 
 
 
Περίληψη 
Η Πλήρως Εμβυθισμένη Εικονική Πραγματικότητα (ΠΕΕΠ) δεν ερευνηθεί αρκετά ως προς την 
επίδρασή της στη μάθηση. Το αντικείμενο είναι ετερογενές και σύνθετο, καθώς η ΠΕΕΠ βρίσκει 
εφαρμογή σε πολλά επιστημονικά και γνωστικά πεδία. Η εργασία εστιάζει στις χρήσεις της ΠΕΕΠ στη 
μουσειακή εκπαίδευση και την εκπαίδευση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζοντας 
μια ανασκόπηση πεδίου για τη χαρτογράφηση και την επανεξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
σχετικά με αυτά τα θέματα. Εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν είκοσι άρθρα. Αυτά, αναλύθηκαν σε με 
βάση τα γενικά τους στοιχεία, τη μεθοδολογία τους και τα αποτελέσματά τους. Σε γενικές γραμμές, 
οι περισσότερες έρευνες είχαν μικρό μέγεθος δείγματος και αριθμό/διάρκεια παρεμβάσεων. 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, διαφάνηκε η καθολική υπεροχή της ΠΕΕΠ σε σύγκριση με άλλα 
μέσα, καθώς διαπιστώθηκε η θετική της επίδραση τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και σε 
παράγοντες όπως η παρουσία, η εμβύθιση, η διασκέδαση και η χρηστικότητα. Από την άλλη, ο 
περιορισμένος αριθμός των σχετικών ερευνών η μικρή τους διάρκεια και τα μικρά μεγέθη δειγμάτων, 
δείχνουν ότι η έρευνα για τις χρήσεις της ΠΕΕΠ στη μουσειακή εκπαίδευση και την εκπαίδευση σε 
θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο, αφήνοντας περιθώριο για 
μελλοντικές έρευνες σε αυτά τα πεδία. 
  
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος είναι πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πρόγραμμα "Επιστήμες της αγωγής εκπαίδευση με 
χρήση νέων τεχνολογιών", του παραπάνω Τμήματος. Από το 2009 υπηρετεί ως μόνιμος καθηγητής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα 
"Δημιουργία και αξιολόγηση λογισμικού Πλήρως Εμβυθισμένης Εικονικής Πραγματικότητας για την 
μουσειακή εκπαίδευσή στην αρχαία ελληνική τεχνολογία". 
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Μια πρωτότυπη εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης 

Οικοσυστήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά και προτάσεις για την 

αξιολόγησή της 

Παύλος Κεφαλάκης, Εμμανουήλ Φωκίδης 
 
 
Περίληψη 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης 
και αλλαγής στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που εκπονήθηκε στα 
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής για τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας (ΕΠ) στην ΠΕ 
εντόπισε μόνο μια ελληνική εφαρμογή προσομοίωσης οικοσυστήματος που σχετίζεται με την 
εγχώρια πανίδα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρωτότυπη εφαρμογή επιτραπέζιας ΕΠ 
προσομοίωσης ενός οικοσυστήματος που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το οικοσύστημα. Μια από 
τις επιλογές που περιλαμβάνονται βασίζεται σε πραγματικά τοπογραφικά δεδομένα του νησιού της 
Ρόδου περιλαμβάνοντας το ποτάμι της Κρεμαστής. Ο χρήστης είτε μέσω προβολής τρίτου ή πρώτου 
προσώπου έχει τη δυνατότητα πλοήγησης στο εικονικό φυσικό περιβάλλον και να αλληλεπιδρά με 
ζώα που συναντά. Για κάθε ζώο παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό την απόκτηση και 
εμπλουτισμό των γνώσεων. Επιπλέον, στην χρονική εξέλιξη του οικοσυστήματος παρουσιάζονται 
προβλήματα, όπως απορρίμματα στο ποτάμι με σκοπό τον προβληματισμό του χρήστη για τις 
συνέπειες στο οικοσύστημα, αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση των συναισθημάτων του. Η 
εφαρμογή χαρακτηρίζεται από ευχρηστία, ελκυστικά γραφικά και ρεαλισμό. Τέλος, παρουσιάζονται 
προτάσεις για την αξιοποίηση και αξιολόγηση της εφαρμογής με βάση τις διαστάσεις της ΠΕ, που 
είναι οι γνώσεις, τα συναισθήματα και οι ενέργειες.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Παύλος Κεφαλάκης είναι καθηγητής Πληροφορικής και Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει 
επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στον τομέα των Πληροφορικών Συστημάτων και 
Τεχνολογιών Λογισμικού. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι "Κατασκευή, εφαρμογή και 
αξιολόγηση παραμετροποιήσιμου εκπαιδευτικού τρισδιάστατου περιβάλλοντος πολλών χρηστών 
προσομοίωσης οικολογικών συστημάτων". Έχει περισσότερα από δεκαέξι έτη εμπειρίας στη 
διδασκαλία μαθημάτων. Έχει βραβευτεί με τους μαθητές του για διάφορα έργα που σχετίζονται με 
τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα, όπως η ρομποτική, ο προγραμματισμός 
εφαρμογών και παιχνιδιών και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων σχετικών με το περιβάλλον. Το έργο του 
έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει σε θέσεις διοίκησης στην Εκπαίδευση, 
όπως Διευθυντής, Υποδιευθυντής σχολείου και επικεφαλής του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών της Δωδεκανήσου. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό επιμορφώσεων από διεθνή 
πανεπιστήμια που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του. Μιλάει και γράφει πολύ καλά αγγλικά και 
γαλλικά.  
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Επιχειρηματολογία και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Μελπομένη Μαστρογιωργάκη, Μιχαήλ Σκουμιός 
 
 
Περίληψη 
Η εμπλοκή των μαθητών με την επιστημονική επιχειρηματολογία αποτελεί βασικό στόχο της 
εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση πενήντα πέντε συνολικά εμπειρικών εργασιών οι οποίες 
δημοσιοποιήθηκαν μετά το 2000 και έχουν αντικείμενο την (ατομική και διαλογική) επιστημονική 
επιχειρηματολογία των μαθητών στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες. Ο 
εντοπισμός των συγκεκριμένων ερευνών έγινε με αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας σε έγκυρα 
συναφή διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς επίσης και στο διαδίκτυο με 
βάση κατάλογο λέξεων κλειδιών. Οι εργασίες ταξινομήθηκαν με βάση τη θεματολογία τους σε τρεις 
κατηγορίες (ανάλυση επιχειρηματολογίας μαθητών, επίδραση διδακτικών παρεμβάσεων στην 
επιχειρηματολογία των μαθητών, πλαίσια αξιολόγησης επιχειρηματολογίας μαθητών) και 
αναλύθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους. Η ανασκόπηση αυτή επέτρεψε να αποσαφηνιστούν τόσο 
οι μέχρι σήμερα κυρίαρχες τάσεις όσο όμως και τα ελλείμματα του σχετικού ερευνητικού πεδίου. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Μελπομένη Μαστρογιωργάκη είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με Χρήση 
Νέων Τεχνολογιών» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πεδίο 
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Έχει εργασθεί ως εκπαιδευτικός-Φυσικός στον ιδιωτικό 
τομέα. Από το 2000 διδάσκει Φυσική στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Φυσικών Επιστημών και στη μελέτη 
των επιστημονικών επιχειρημάτων των μαθητών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 
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Ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού για τις δυνάμεις που βασίστηκε στη μάθηση 

τριών διαστάσεων 

Μαργαρίτα Παπακωνσταντίνου, Μιχαήλ Σκουμιός 
 
 
Περίληψη 
Με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, έχει προταθεί ένα νέο πλαίσιο 
για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες το οποίο εδράζεται σε τρεις διαστάσεις: τις πρακτικές 
των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής, τις βασικές ιδέες και τις εγκάρσιες έννοιες («μάθηση 
τριών διαστάσεων»). Ενώ έχει επισημανθεί ότι στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού είναι 
αναγκαίο να συνυπάρχουν οι παραπάνω τρεις διαστάσεις, συνήθως στις δραστηριότητες των 
σχολικών εγχειριδίων η συνύπαρξη αυτή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Επίσης, η έρευνα που μελετά 
την ανάπτυξη και την ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού ως προς αυτές τις τρεις διαστάσεις είναι 
περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εμπλοκής των τριών 
διαστάσεων, καθώς επίσης και της συνύπαρξής τους στο περιεχόμενο ενός νέου εκπαιδευτικού 
υλικού που αναπτύχθηκε για τις δυνάμεις. Αναλύθηκαν 42 δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στο νέο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τις δυνάμεις το οποίο βασίστηκε στη μάθηση τριών 
διαστάσεων. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα πλαίσιο ανάλυσης (το 3DLAI) που αξιολογεί την 
εμπλοκή των τριών διαστάσεων στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Από την ανάλυση 
διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες δραστηριότητές του συνυπάρχουν οι τρεις διαστάσεις. 
Προτείνεται αυτό το εκπαιδευτικό υλικό να εφαρμοστεί σε μαθητές και να αξιολογηθούν τα 
μαθησιακά του αποτελέσματα. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Μαργαρίτα Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων 
Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτώντας μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας. Επίσης, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και του Τμήματος Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πεδίο 
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός του κλάδου Φυσικής 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση των 
αντιλήψεων των μαθητών και στην ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για θέματα των 
Φυσικών Επιστημών. Εργασίες της είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά 
διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. 
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Σολωμικός Μπάυρον και «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» στην ποίηση του 

Κυριάκου Χαραλαμπίδη: από τον Ιστορικό στον ποιητικό χρόνο 

Μαρία Αμοιρίδου, Λουΐζα Χριστοδουλίδου 
 
 
 Περίληψη 
Από τη σολωμική «Ωδή εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάυρον» και τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» 
ανιχνεύουμε διακειμενικά στοιχεία – κυρίως υπαινιγμούς – σε ποιήματα των περισσότερων 
ποιητικών συλλογών του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Επικεντρώνουμε τη μελέτη μας σε ορισμένα 
ποιήματα από τις συλλογές Μεθιστορία, Στη γλώσσα της Υφαντικής και Δοκίμιν, για να 
παρουσιάσουμε τη διπλή λειτουργία της διακειμενικότητας σε αυτά: α) να καταδειχτεί ο πλούτος και 
η αδιάρρηκτη ενότητα του παρελθόντος με το παρόν της ελληνικής ποιητικής γλώσσας και β) να 
συναιρεθεί ο Ιστορικός χρόνος με το Ποιητικό παρόν, ώστε να επιτευχθεί η μεταποίηση του ιστορικού 
σε πνευματικό και διαιώνιο, το πέρασμα από την Ιστορία στον Μύθο. Η ευελιξία και η πολυμορφία 
των χαραλαμπίδειων υπαινιγμών, που συνδέουν τα συγκεκριμένα ποιήματα με τα σολωμικά υπο-
κείμενά (πηγές) τους, θα εξεταστούν βάσει της ομαδοποίησης του Heinrich Plett: προσθήκη, 
αφαίρεση, αντικατάσταση, αποσιώπηση και επανάληψη.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Μαρία Αμοιρίδου μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη και σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο ΑΠΘ. 
Συνέχισε τις σπουδές της σε Βέλγιο και Γερμανία (μεταπτυχιακό σε γλωσσολογία-μετάφραση) από το 
1995 έως το 1997 και πρακτική εξάσκηση (stage) στο Τμήμα Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Από το 1998 έως το 2000 εργάσθηκε ως free lance μεταφράστρια στις Βρυξέλλες, 
κάνοντας μεταφράσεις διοικητικών κειμένων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) της ΕΕ. Μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2000, διορίστηκε ως μόνιμη καθηγήτρια φιλόλογος 
στη δημόσια εκπαίδευση. Εργάστηκε από το 2001 έως και σήμερα σε Γυμνάσια και Λύκεια της 
Κομοτηνής και της Κω. Από το 2020 είναι Διευθύντρια του Γυμνασίου Αντιμάχειας Κω. Ασχολήθηκε 
συστηματικά με σχολικά πολιτιστικά προγράμματα λογοτεχνίας και ιστορίας, την οργάνωση 
σχολικών ομάδων φιλαναγνωσίας, με προσκλήσεις συγγραφέων στην Κω, με συμμετοχές σε 
σχολικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη της αριστείας και των καλών πρακτικών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και με δραματοποιήσεις λογοτεχνικών έργων από μαθητές. Τα 
αποτελέσματα ορισμένων από τις παραπάνω δράσεις παρουσιάστηκαν κατά καιρούς σε συνέδρια 
και σε άρθρα σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά. Από τις αρχές του 2018 ξεκίνησε την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου με θέμα την ποίηση του 
Κυριάκου Χαραλαμπίδη, υπό την επίβλεψη της κ. Λουίζας Χριστοδουλίδου. Μέχρι σήμερα έχει 
συμμετάσχει σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε Πρακτικά Συνδρίων, Συλλογικούς Τόμους και 
Λογοτεχνικά Περιοδικά σχετικά με την ποίηση του Κυρ. Χαραλαμπίδη την οποία μελετά. 
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Η σύγχρονη λαϊκή λογοτεχνία στην κοινωνική δικτύωση: Απόψεις μαθητών 

για το φαινόμενο του «τρολαρίσματος» trolling στο Facebook 

Μαρία Ζαρέντη, Γεώργιος Κατσαδώρος  
 
 
Περίληψη 
Η συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκει να συνδέσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και τον 
λαϊκό πολιτισμό, ερευνώντας τη σύγχρονη λαϊκή λογοτεχνία στην κοινωνική δικτύωση μέσα από τις 
απόψεις των μαθητών για το φαινόμενο του τρολαρίσματος στο Facebook. Ως μεθοδολογική 
προσέγγιση αρχικά επιλέχθηκε η βιβλιογραφική-δικτυογραφική μελέτη σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την ανάλυση περιεχομένου από περιβάλλοντα, όπως ιστότοποι, fora, 
videos κ.ά., που έχουν δημιουργηθεί με στόχο το τρολάρισμα καθεαυτό. Στη συνέχεια, ακολούθησε 
η ποσοτική έρευνα με τη διαμόρφωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου που στάλθηκε μέσω email 
στις σχολικές μονάδες της τεχνικής εκπαίδευσης Δωδεκανήσου (ΕΠΑ.Λ). Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες: η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των 
μαθητών/τριών, η δεύτερη ερωτήσεις για το σύγχρονο τρολάρισμα, η τρίτη ερωτήσεις για το 
τρολάρισμα και τον λαϊκό πολιτισμό και η τέταρτη ερωτήσεις για τα τρολ. Στην παρούσα εισήγηση 
γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και παρουσιάζεται το στάδιο της 
περιγραφικής στατιστικής.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Μαρία Ζαρέντη, μόνιμη εκπαιδευτικός ΠΕ 86 – Πληροφορικής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, στο Νομό 
Δωδεκανήσου από 31/08/2006 έως σήμερα. Υποψήφια Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Μεταπτυχιακές σπουδές το έτος 2004-2005, στο Leicester University of England και στο τμήμα 
«Information and Communications Engineering». Πτυχιούχος του τμήματος «Τηλεπληροφορική και 
Διοίκηση οικονομίας» της σχολής ΣΤΕΦ, Α.ΤΕ.Ι Ηπείρου. Απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Πιστοποιημένη «Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της 
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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Η πόλη του Κυριάκου Χαραλαμπίδη (Αμμόχωστος) ως σύμβολο βιωμένου 

χώρου  

 Δημήτριος Λαδικός, Λουΐζα Χριστοδουλίδου 
 
 
Περίληψη 
Η ανακοίνωσή μας έχει ως θέμα την ανάδειξη της πόλης τού Χαραλαμπίδη (Αμμόχωστος) ως 
συμβόλου βιωμένου χώρου. Μέσα από γραφικές λυρικές περιγραφές με διακριτό το αίσθημα της 
νοσταλγίας, ο Χαραλαμπίδης ανακαλεί μνήμες από προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην πόλη, ιστορικά γεγονότα, μύθους, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, εμβληματικά 
κτήρια, μοναστήρια, εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος, γιορτές, στιγμές της καθημερινότητας. 
Μέσω της πόλης, με τον «πολυφωνικό συμβολισμό» της, ο ποιητής αγγίζει ευρέα θέματα: ιστορικά, 
μυθικά αλλά και θέματα υποστασιακής υφής και θεολογικής εσχατολογίας. Η ποικιλία των 
εκφραστικών μέσων και η εναλλαγή της στόχευσης απέναντι στο αντικείμενο του πόθου του, την 
πόλη, εξακτινώνονται στη i) ρεαλιστική περιγραφή της και στη ii) μεταμόρφωσή της σε γυναίκα. 
Συνεπώς, θα διατρέξουμε τους τρόπους με τους οποίους επιχειρεί την προσπέλαση στην πόλη του, 
εφόσον η είσοδος σε αυτήν είναι απαγορευμένη, εξαιτίας της τουρκικής κατοχής.  
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιου διδάκτορα 
Ο Δημήτριος Λαδικός γεννήθηκε στη Ρόδο στις 22 Αυγούστου 1986. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές 
σπουδές του πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με ειδίκευση στις Επιστήμες της 
Αγωγής και συγκεκριμένα στην Ειδική Αγωγή. Συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
“Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας” του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2011 
εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας διηγημάτων δημοσιευμένων 
σε συλλογικούς τόμους αλλά και σε έναν προσωπικό, με τίτλο Ιστορίες αλλόκοτων εποχών, το 2021, 
όπως επίσης και ενός μυθιστορήματος, με τίτλο Σαββατοκύριακο στο Ρίο, το 2019. Έχει συμμετάσχει 
και βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα Πρακτικά του διεθνούς 
συνεδρίου: Γλώσσης Ίμερος. Η ποίηση του Κυρ. Χαραλαμπίδη και στα Πρακτικά της 6ης Ημερίδα 
υποψηφίων διδακτόρων του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2021).  
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Η μεταγλωσσική λειτουργία των γραμματικών κατηγοριών του ρήματος και 

του επιθέτου στην ποίηση του Κώστα Μόντη 

Καλλιόπη Παπαδόδημα, Λουΐζα Χριστοδουλίδου 
 
 
Περίληψη 
Οι προβληματισμοί μεταγλωσσικού χαρακτήρα στο έργο του Κώστα Μόντη αποτελούν ένα από τα 
διακριτά στοιχεία της ποιητικής του που τον κατατάσσουν στη μοντέρνα περισσότερο παρά στην 
παραδοσιακή ποιητική δημιουργία, γιατί ακόμα και τα στοιχεία που παραπέμπουν στην παράδοση 
αποσκοπούν περισσότερο στην προσπάθειά του να την ανανεώσει, να την θεωρήσει από 
διαφορετική σκοπιά παρά να την αναπαραγάγει. Με υπόβαθρο τον αγώνα του ποιητή να επιλέξει τα 
κατάλληλα γλωσσικά μέσα, η εισήγησή μας επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία που έχουν οι 
γραμματικές κατηγορίες του ρήματος και του επιθέτου στην προσπάθεια αυτή. Τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά που διέπουν το ρηματικό σύστημα και του επιθέτου ως σημαίνοντα, συμβάλλουν 
στην ανάδειξη του σημαινομένου, του νοήματος, αλλά οι δύο γραμματικές κατηγορίες καθαυτές 
λειτουργούν και ως στοιχεία «αυτοαναφοράς» στην ίδια τη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, το ρηματικό 
πρόσωπο, ο αναδιπλασιασμός, ο γραμματικός χρόνος, η έγκλιση, η φωνή, η διάθεση του ρήματος 
αποτελούν το υλικό όχι μόνο, για να εξωτερικευθεί ο λόγος (langue), αλλά αποτελούν και την ίδια 
την πηγή της έμπνευσης του ποιητή. Το ίδιο συμβαίνει και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
επιθέτου. Για παράδειγμα, ο πληθυντικός αριθμός και ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου είναι 
συνειδητές επιλογές που προσδίδουν βάρος στο νόημα και εξυπηρετούν την ποιητική στόχευση. 
 
 
Βιογραφικά στοιχεία υποψήφιας διδάκτορα 
Η Καλλιόπη Παπαδόδημα είναι φιλόλογος ελληνικής και ισπανικής φιλολογίας. Εργάζεται στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Λίαν Καλώς 7,85), στο 
τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Άριστα 8,87) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στο δια ζώσης διετές Π.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. «Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης 
Γλώσσας». Αποφοίτησε με άριστα (βαθμός 9.76) από το Π.Μ.Σ. και για αυτό δίδαξε τιμητικά νέα 
ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Ε.Κ.Π.Α. Εκπόνησε 
διπλωματική εργασία με τίτλο «Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην 
ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας» και 
επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Γλωσσολογίας-Πραγματολογίας κ. Σπυριδούλα Μπέλλα. Από τον 
Οκτώβριο του 2020 φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
«Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» και είναι υποψήφια Διδάκτωρ 
του ίδιου Τμήματος, από τον Ιούλιο 2021, με επιβλέπουσα την κ. Λουίζα Χριστοδουλίδου. 

 


