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Monday 23/09/2013 

 

09:30-11:00 Introduction Session /Plenary Session 

11:15-13:00 Reviewers Session 

13:30-15:15 Education I  Session Archimedes I Session 

15:30-17:15 Education II  Session Archimedes II Session 

 

Tuesday 24/09/2013 

 

 

09:30-11:15 Education III  Session Production Control 

Session 

11:30-13:15 Education IV  Session ICT I Session 

13:30-15:15 Education V Session e-Learning Session 

15:30-17:15 Education VI Session Economy Session 

 

Wednesday 25/09/2013 

09:30-11:15 Education VII  Session Thalis  Session 

11:30-13:15 Education VIII  

Session 

Thalis/ SENSERA 

Session 

13:30-15:15 Education IX  Session ICT II Session 

15:30-17:30 Engineering 

perspectives 

Open Courses I 

17:45-19:30 Education X  Session Open Courses II 
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Savaidis, N. Stathopoulos 

AB.2. Archimedes II Session, G. Ioannidis, P. Papageorgas, C. Stergiou, 

G. Vokas 

BB.1. Production Control Session, G. Chamilothoris, G. Dilintas, I. 

Fountas, M. Papoutsidakis 

BB.2. ICT I Session, S. Atanasov, V. Nedeva, S. Panetsos, Z. Zlatev 

BB.3. e-Learning Session, J. Psaromiligos, A. Spyridakos, D. Metafas, 

M. Rangoussi 

BB.4. Economy Session, V. Brinia, D. Giannakopoulos, P. 

Kyriazopoulos, I. Samanta 

CA.3. Engineering perspectives, D. Dimogianopoulos, Th. Ganetsos, E. 

Louris, G. Priniotakis 

CB.1. Thalis session, A. Baldoukas, D. Nikolopoulos, P. 

Yannakopoulos, A. Zisos 

CB.2. Thalis/ SENSERA session, I. Aslanishvili, P. Kervalishvili, A. 

Paliatsos, S. Vassiliadis 

CB.3. ICT II Session, D. Cantzos, M. Papoutsidakis, S. Potirakis, A. 

Zachariadou 

XA. Education Sessions: K. Malafantis, A. Pamouktsoglou, S. Nikolaou, 

R. Kalouri 
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Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μπουζάκης Σήφης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ντολιοπούλου Έλση, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Παπαδάκης Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πολεμικός Νικήτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Σκορδούλης Κώστας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ταρατόρη Ελένη, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
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Αθηνών 

Φυριππής Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

5 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

Χαλκιά Κρυσταλλία, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Χαραλάμπους Δημήτρης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Χουρδάκης Αντώνιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Αλεξανδράτος Γεώργιος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

Αλεξόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αμανάκη Ειρήνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αντωνοπούλου Αλίκη, Msc Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 

Αραβανής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κουτρομάνος Γεώργιος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μεσσήνη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μουλά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μπάκας Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Παμουκτσόγλου Αναστασία, τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Σταμάτη Ευρυδίκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Υποψ. Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φελούκα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψ. Διδάκτωρ Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φιλιππίδου Ελένη, Υποψ. Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αντιπρόεδρος Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Γεν. Γραμματέας Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Ειδ. Γραμματέας Γεώργιος Αλεξανδράτος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

Ταμίας Γεώργιος Αραβανής, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μέλος Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Μέλος Ελένη Φιλιππίδου, Μ. 8ο., Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ : Εκδόσεις Gutenberg 

                      Εκδόσεις Γρηγόρη  

 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

6 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

  

AA.1. Education I Session  σ.7 

AA.2. Education II Session σ.26σ. 

BA.1.  Education III Session  σ. 44 

BA.2.  Education IV Session  σ. 61 

BA.3. Education V Session  σ. 81 

BA.4. Education VI Session  σ.102 

CA.1. Education VII Session  σ.123 

CA.2. Education VIII Session  σ.141 

CA.3. Education IX Session σ.163 

CA.5   Education X   Session σ.187 

 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

7 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

 

AA.1. Education I Session  

 
AA.1.1. “A ‘Process-oriented’ View of Needs Analysis Procedures towards 
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AA.1.1. ‘Process-oriented’ View of Needs Analysis 

Procedures towards Enhancing the Humanistic Approach to 

EFL Learning 
 

Maria Tzotzou (MA), (MEd) 

State EFL Teacher-Primary Education, Aitoloakarnania Prefecture, Greece. 

Postgraduate Student- TESOL Programme, Hellenic Open University (HOU), Patras, 

Greece  mtzotzou@yahoo.gr 

 

Abstract 

Needs Analysis (NA) is a distinct and necessary phase in planning educational 

programmes and curriculum development. It is used to collect information about 

learners’ needs focusing on the study of learners’ perceived and present needs as well 

as their potential and unrecognized needs. In EFL learning, its main concern is the 

specification of learners’ language needs and NA procedures follow either a ‘product-

oriented’ approach to EFL teaching/learning which explores objective needs or a 

‘process-oriented’ view which investigates learners’ humanistic needs, the so-called 

subjective needs, including learners’ motivation, personal learning preferences/styles 

and language needs/wants.  

Most current methods of EFL learning follow the ‘process-oriented’ view of NA 

because it offers learners the opportunity to gradually come to understand their needs 

and express them in a pedagogically useful manner through ‘self-discovery’. In 

particular, the ‘process-oriented’ NA interprets needs in a broader perspective and has 

been recognized as more conducive to learning. This is because it deals with the 

‘how’ of learning (process) and tries to study the influence of factors, such as 

individual differences, which are likely to have a serious impact on effective learning. 

The role of the affective domain is essentially recognized through ‘process-oriented’ 

NA by seeking to cover learners’ attitudes and motivations, their interests and ego-

involvement adhering to the main humanistic principle that ‘learners will learn best 

what they want and need to know’. Learners’ beliefs about language learning are also 

crucial because there may often be a conflict between teachers and learners as to what 

language learning and language teaching is. In this regard, feelings and attitudes are 

acknowledged as important as facts and intrinsic motives for learning are strongly 

emphasized.  

In light of the above, the paper focuses on the ‘how’ of learning and its humanistic 

orientation to discuss how the ‘process-oriented’ view of NA may feed into 

meaningful and effective decision-making for a General English classroom in any 

teaching context by investigating the needs of a wide range of learners 

(primary/secondary/adult education). If our efforts in reforming EFL education for all 

learners are to succeed, the ‘process’ model is seen as most appropriate for the 

promotion of human development by enhancing the human-centered/anthropocentric 

approach to learning beyond the mere acquisition of knowledge. Issues, such as when, 

why and how to conduct a ‘process-oriented’ NA, its implications for the Common 

European Framework of Reference (CEF) and teachers’ professional development 

will also be discussed.  

 

mailto:mtzotzou@yahoo.gr
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Key-words: needs analysis, process model, subjective needs, 

humanistic/anthropocentric, decision-making  

 

 

AA.1.2. Are video games to historical learning just a 

chocolate-coated broccoli? Games and history: intersections, 

interactions, learning advantages and strategies. 

 

Dr. Moula Evangelia 

Secondary Education, School Activities, Dodecanesse,  Rhodes 

moulaevang@gmail.com 

 

Abstract 

Play is an essential tool for learning. Nevertheless, edutainment, part of which are 

educational games, has been likened to "chocolate-covered broccoli", suffering from a 

superficial "extrinsic" relationship between game and learning content. In addition, 

there is also the problem of cultural acceptance of games as a serious learning 

medium. 

Still, video games are used lately as pedagogical tools to boost popularity of various 

subjects at schools, among which history as well. Most history teachers in our time 

accept that teaching the subject requires going beyond “the simple transmission of 

consensual narratives” 

Video games, on the other hand, are primarily designed as a medium of entertainment. 

Their referential power– both visually and in terms of underlying simulation – has 

grown dramatically in recent years. Where once games played primarily in the realm 

of abstract or exaggerated scenarios, we are now beginning to see game scenarios that 

attempt to represent and/or re-create historical events and situations, even though 

historical accuracy is not necessarily their main priority. Interactivity, collaboration, 

representation of complex processes in a dynamic, systemic, visual and integrated 

manner and presentation of the past as it was experienced by those who lived it, are 

the main advantages of the medium that can make significant contributions to a 

history class. In this paper we will try to classify the types of history-dealing games 

and to examine how the gaming experience, recontextualized in a learning 

environment, adds to our understanding of historical events and the issues 

surrounding them. We will also suggest strategies and practices to promote the 

students’ historical and critical thinking and their media literacy as well. 

Key words: video games, education, history learning, media literacy, gaming culture. 

 

 

Τα video games για τη διδασκαλία της ιστορίας είναι 

"μπρόκολο με επικάλυψη σοκολάτας"; Διασταυρώσεις, 

αλληλεπιδράσεις, πλεονεκτήματα μάθησης και στρατηγικές. 
 

To παιχνίδι είναι κατά γενική ομολογία ένα απαραίτητο μέσο μάθησης. Παρ 'όλα 

αυτά, η edutainment, μέρος της οποίας είναι και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, έχει 

παρομοιαστεί με "μπρόκολο με επικάλυψη σοκολάτας" και κατηγορηθεί για 

επιφανειακή και «εξωγενή» σχέση μεταξύ παιχνιδιού και περιεχομένου μάθησης. 

mailto:moulaevang@gmail.com
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Επιπλέον, υφίσταται πάντα το πρόβλημα της πολιτιστικής αποδοχής των παιχνιδιών 

ως σοβαρού μέσου εν γένει. 

Παρόλα αυτά, τα βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως 

παιδαγωγικά εργαλεία για την ενίσχυση της απήχησης διάφορων γνωστικών 

αντικειμένων στα σχολεία, μεταξύ των οποίων και της ιστορίας. Οι περισσότεροι 

δάσκαλοι της ιστορίας σήμερα παραδέχονται ότι η απλή συναινετική αφήγηση του 

παρελθόντος δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του μαθήματος. 

Τα βιντεοπαιχνίδια από την άλλη, έχουν σχεδιαστεί κυρίως ως μέσο ψυχαγωγίας. Η 

αναφορική τους λειτουργία -τόσο από άποψη παραστατικότητας όσο και 

προσομοίωσης- έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Στη θέση των 

αφηρημένων ή υπερβολικά φανταστικών σεναρίων, συναντάμε πλέον παιχνίδια με 

φανερή την πρόθεση να αποτυπώσουν την ιστορική στιγμή ή να αναπλάσουν εκ νέου 

ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις, μολονότι η ιστορική ακρίβεια δεν είναι 

απαραίτητα η κύρια προτεραιότητά τους. Η διαδραστικότητα, η συνεργασία, η 

παρουσίαση πολύπλοκων διαδικασιών με ένα δυναμικό, συστημικό, οπτικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο, και η παρουσίαση του παρελθόντος, όπως αυτή βιώνεται από 

εκείνους που πραγματικά το έζησαν είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του μέσου, τα 

οποία και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διδασκαλία της ιστορίας. Στην 

εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τα είδη των παιχνιδιών που 

σχετίζονται με την ιστορία και να εξετάσουμε πώς η εμπειρία του παιχνιδιού, 

αναπλαισιωμένη σε κατάλληλο περιβάλλον μάθησης, προσθέτει στην κατανόηση των 

ιστορικών γεγονότων και των ζητημάτων που τα αφορούν. Θα προταθούν, επίσης, 

στρατηγικές και πρακτικές για την προώθηση της ιστορικής και της κριτικής σκέψης 

των μαθητών, αλλά και του γραμματισμού στους τα μέσα επικοινωνίας που 

διαμεσολαβούν τη γνώση μας για το παρελθόν. 

 

Λέξεις- κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαίδευση, ιστορική μάθηση, γραμματισμός 

στα μέσα, κουλτούρα του παιχνιδιού. 
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AA.1.3. New technologies at green education: A contribution 

to contemporary education 
 

M.Z.Tsoukalas, A.Koutsoukos 

 

Abstract 

In this paper we are going to address the application of new technologies in a green 

oriented school. By a green school we mean a school that exploits green energy, green 

economy characteristics and educates students to have a green attitude towards 

science, technology, society, economy and life in general. We believe that 

incorporation of the green attitude towards technology will bring better life to society 

in general in all sectors of society and economy and will create better individuals and 

scientists. In the following sections we talk about green energy and feng-shui at 

school, and then we present the idea of green nanotechnology at school. Then we talk 

about the 21
st
 century informatics at school and give reasons why teaching of 

informatics is important. We introduce the idea of professional development schools 

for the teachers of informatics. We then talk about cryptography in education and then 

for DNA computing and quantum computing. 

new technologies, green oriented school, green economy, feng-shui, DNA computing 

and quantum computing. 

 

 

Νέες τεχνολογίες στο πράσινο σχολείο: Μια συμβολή στη 

σύγχρονη εκπαίδευση 
 

Σε αυτή την εργασία διαπραγματευόμαστε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο 

πράσινο σχολείο. Ως ένα πράσινο σχολείο, εννοούμε ένα σχολείο που εκμεταλλεύεται 

την πράσινη ενέργεια, είναι προσανατολισμένο στην πράσινη οικονομία και 

εκπαιδεύει τους μαθητές, να έχουν μια «πράσινη στάση» προς την επιστήμη, την 

τεχνολογία, κοινωνία, οικονομία και ζωή γενικότερα. Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση 

της «πράσινης στάσης» προς την τεχνολογία θα φέρει καλύτερη ζωή στην κοινωνία 

και γενικότερα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και θα 

δημιουργήσει τα καλύτερα άτομα και επιστήμονες. Στις ακόλουθες ενότητες μιλάμε 

για πράσινη ενέργεια και feng-shui στο σχολείο και, στη συνέχεια, σας 

παρουσιάζουμε την ιδέα της πράσινης νανοτεχνολογίας στο σχολείο. Μετά μιλάμε 

για τον 21ο αιώνα πληροφορικής στο σχολείο και το γιατί είναι σημαντική η 

διδασκαλία της πληροφορικής. Εισάγουμε την ιδέα των σχολείων επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τους καθηγητές της πληροφορικής. Αναφερόμαστε στη συνέχεια 

κρυπτογραφία, στην εκπαίδευση και στη συνέχεια για την DNA υπολογιστική και 

τους κβαντικούς υπολογιστές. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Πράσινο σχολειό, πράσινη οικονομία, πράσινη νανοτεχνολογία, φενγκ-

σούι, DNA υπολογιστές, κβαντικοί υπολογιστές. 
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AA.1.4. "Peace requires strength to endure" he said... The 

student’s awareness of obligatory education in Greek values, 

creatively utilizing new technologies. 
 

Styliani Daskalaki 
Teacher, University of Athens 

st.daskalaki@gmail.com 

Abstract 

"Peace requires strength to endure," he said."(Elytis, 2001). In the second hymn of 

Genesis Axion Esti, Odysseus Elytis reminds the Greek people the Greek values, 

which they must embrace and protect. Since peace is up-leaded to a supreme value, 

Greeks focus on its prevalence. But how can sixth grade students learn in depth about 

the value of peace? Starting with the verse from Axion Esti by Odysseas Elytis, there 

will be a pass in brainstorming, dialogue and cooperation. Then the new technologies-

NT will assume the task to capture the interest of students concentrating it in poetry. 

In an attempt to reconcile poetry with new technologies-NT, the digital game "Peace” 

is programmed. The digital game is embedded in a pilot-multimedia application that 

is in progress. The students/users will control the heroine of the game in order to 

guide her home. The trail, however, is rough and in order to complete it, she will be 

forced to solve riddles. The Digital game was tested on elementary school sixth grade 

students. Then the degree of uptake and their responsiveness to the meaning of the 

verse, using the NT, was investigated in a pilot stage. 

Keywords: Greek values, peace, digital game, pilot study 

 

«Η ειρήνη θέλει δύναμη να την αντέξεις» είπε… Η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών της ΥΕ στις ελληνικές αξίες, 

αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες. 
 

« Η ειρήνη θέλει δύναμη να την αντέξεις» είπε..» (Ελύτης, 2001). Στο δεύτερο ύμνο 

της Γένεσις του Άξιον Εστί, ο Οδυσσέας Ελύτης υπενθυμίζει στον ελληνικό λαό τις 

ελληνικές αξίες, τις οποίες οφείλει να ενστερνίζεται και να προστατεύει. Εφόσον η 

ειρήνη ανάγεται σε υπέρτατη αξία οι Έλληνες εστιάζουν στην επικράτησή της. Πώς 

όμως θα μπορέσουν μαθητές Στ΄ δημοτικού να εμβαθύνουν στην αξία της ειρήνης; 

Με αφετηρία το στίχο από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη, θα γίνει το πέρασμα 

στον προβληματισμό, στο διάλογο και στη συνεργασία. Στη συνέχεια οι νέες 

τεχνολογίες-ΝΤ θα αναλάβουν να αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

επικεντρώνοντάς το στην ποίηση. Σε μία προσπάθεια συγκερασμού της ποίησης με 

τις ΝΤ, προγραμματίζεται το ψηφιακό παιχνίδι η «Ειρήνη». Το ψηφιακό παιχνίδι 

είναι ενσωματωμένο σε μία πιλοτική-πολυμεσική εφαρμογή που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Οι μαθητές-χρήστες θα χειριστούν την ηρωίδα του παιχνιδιού με στόχο να 

την οδηγήσουν στο σπίτι της. Το μονοπάτι ωστόσο είναι δύσβατο και για να το διαβεί 

θα αναγκαστεί να λύσει γρίφους. Το ψηφιακό παιχνίδι δοκιμάστηκε σε μαθητές Στ΄ 

τάξης δημοτικού. Έπειτα διερευνήθηκε σε πιλοτικό στάδιο ο βαθμός πρόσληψης και 

ανταπόκρισής τους στο νόημα του στίχου, αξιοποιώντας τις ΝΤ. 

Λέξεις κλειδιά: ελληνικές αξίες, ειρήνη, ψηφιακό παιχνίδι, πιλοτική έρευνα 
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AA.1.5. “When the Super Wizards and the Crazy Donald’s 

cousin met Persites: Making a comic with PowerPoint in the 

inclusion class” 

 
Μαρία Καργιώτη

 

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕ70, 

Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, 

13
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης 

Τηλ: 2109922216, Fax: 2109922216, 

E-mail: maria.kargioti@yahoo.com
 

 

Abstract 

Pupils with learning difficulties in writing present difficulties at all stages of writing 

which vary depending on the severity of their deficit. Specifically, the texts they 

produce are characterized by a reduced ability to synthesize, analyze and organize 

thoughts, poor vocabulary, misspelling and wrong syntax. Likewise young writers 

experience intense anxiety for writing as they are mainly unable to make up ideas 

relevant to the topic or decide which of them to use in their texts. The use of 

PowerPoint contributes to text processing (i.e. spell check) and enables the pupil to 

edit the context in an appropriate way. Comics are of the special interest of the pupils 

because they are short stories and convey a message in an immediate and also visual 

way. The comic story that was produced by a fifth grader boy with learning 

difficulties was entitled “The super Wizards and the Crazy Donald’s Cousin”. He 

showed enthusiasm and was eager to complete the project, he felt creative and 

effective. Summing up students who work on alternative digital sources can have 

considerable educational and psychological outcomes in accordance with the scopes 

of digital literacy. 

 

ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ ΞΑΔΕΛΦΟΣ 

ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΤΕΣ: 

ΣΥΝΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ COMIC ΣΕ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

(powerpoint) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο παρουσιάζουν δυσκολίες σε 

όλα τα στάδια συγγραφής δηλαδή της προετοιμασίας, γραφής και αξιολόγησης. Ο 

βαθμός των δυσκολιών αυτού του τύπου κυμαίνεται ανάλογα με το βαθμό 

σοβαρότητας του ελλείμματός τους. Συγκεκριμένα τα κείμενα που παράγονται από 

αυτή την ομάδα μαθητών χαρακτηρίζονται από μειωμένη ικανότητα σύνθεσης, 

ανάλυσης και οργάνωσης, λιτό λεξιλόγιο, έλλειψη εκφραστικού πλούτου, τήρησης 

ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων, τονισμού και στίξης όπως και οι ίδιοι 

αντιμετωπίζουν έντονο άγχος για τη γραφή καθώς δεν έχουν κίνητρο για να είναι 

αποτελεσματικοί και δεν είναι πάντα σε θέση να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιες 

ιδέες είναι κατάλληλες να περιληφθούν, ποια μορφή είναι ενδεδειγμένη ή ποιο 

mailto:maria.kargioti@yahoo.com
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περιεχόμενο αποδεκτό ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Η χρήση των 

εφαρμογών παρουσίασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γνωστές ως PowerPoint, 

συμβάλλει στην αποφόρτιση του χρήστη με την απαλλαγή του από την ευθύνη των 

διαδικασιών εξωτερικής επεξεργασίας οι οποίες εκτελούνται από τα εργαλεία του 

ίδιου του συστήματος -όπως ο ορθογραφικός έλεγχος του κειμενογράφου-. Έτσι ο 

συγγραφέας περιορίζεται σε αποφάσεις που περιλαμβάνουν την επεξεργασία του 

περιεχομένου του γραπτού κειμένου με τρόπο ενδιαφέροντα και εναλλακτικό. 

Συγκεκριμένα το comic είναι μια ιδιαίτερη μορφή γραπτού κειμένου που 

χαρακτηρίζεται από συνοπτικότητα, εκφραστική λιτότητα και αμεσότητα, το οποίο 

αποκωδικοποιεί τη δράση σε οπτικές εικόνες με χιούμορ και φαντασία που έχουν 

νόημα για τον παραγωγό τους. Ο μαθητής της Ε΄ τάξης δημοτικού εξέφρασε από την 

αρχή το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα comics και μετά από συγκεκριμένες 

παιδαγωγικές διαδικασίες επέλεξε ο ίδιος τόσο τον τίτλο όσο και το θέμα της δικής 

του ιστορίας. Η επιλογή της εργασίας με το συγκεκριμένο ψηφιακό μέσο έγινε για 

τους λόγους που αναδεικνύουν και προάγουν την οπτικοποιημένη και δημιουργική 

πλευρά της μάθησης ενώ τελικός στόχος της δραστηριότητας ήταν να δοθεί στο 

μαθητή η δυνατότητα αυτοέκφρασης με εναλλακτικά εκφραστικά μέσα που παρέχουν 

οι Νέες Τεχνολογίες, να βιώσει την επιτυχία ολοκληρώνοντας το προϊόν της 

δραστηριότητάς του με μια σύγχρονη μέθοδο η οποία ξεπερνά την παραδοσιακή 

συγγραφή με χαρτί και μολύβι. Η χρήση του Φύλλου Καταγραφής Δραστηριοτήτων 

στο οποίο αναλύθηκε η δράση των ηρώων σε σκηνές και διαλόγους παρείχε μια 

σταθερή πηγή πληροφόρησης για τη διάρθρωση της ιστορίας, την εναλλαγή των 

διαλόγων και των απαραίτητων σχολίων. Ο μαθητής επέδειξε ενθουσιασμό και 

προσμονή κατά την διαδικασία παραγωγής του κειμένου, αποφορτίστηκε από το 

άγχος για εκφραστικά και ορθογραφικά λάθη, ανέπτυξε πολύ καλή αλληλεπίδραση με 

τη δασκάλα η οποία τον καθοδηγούσε σε κάθε βήμα της δραστηριότητας και τελικά 

ασκήθηκε στην παραγωγή πολυτροπικού κειμένου στο πλαίσιο του νέου ψηφιακού 

γραμματισμού.  

 

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες γραπτού λόγου, Νέες Τεχνολογίες, λογισμικό 

γενικής χρήσης παρουσιάσεων, πολυτροπικό κείμενο, ψηφιακός γραμματισμός 
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AA.1.6. Investigation and conditions differentiation 

perceptions of elementary school children to the elderly 
 

Michaelides, Ch. & Stavrinides P. 

Department of Psychology, University of Cyprus. 

Χρήστου Νικολαϊδη 25, Αλάμπρα 2563, Λευκωσία, Κύπρος 

 

Abstract 

Some social categorizations -such as race, gender, and age- are so automatic that they 

occur without conscious awareness. As we categorize, we often develop stereotypes 

about the categories. Researchers know a lot about racism and sexism, but 

comparatively little about ageism. As the world population structure is becoming 

progressively older, the experience of aging will belong to the majority of people. 

The primary goal of this study was to explore children's attitudes towards the elderly 

in Cyprus and the differentiation of these attitudes through three different 

circumstances that precede a questionnaire (project images that show a positive, 

negative and neutral aspect of aging). 

The research showed that the majority of children has positive attitudes towards the 

elderly. It seems that if the objective is to promote positive attitudes toward older 

people, we have to emphasize in the positive aspects of aging. Focusing on the 

negative characteristics of the elderly or trying to make children feeling pity for them 

will not have any significant results. 

Education researchers document the need to promote positive attitudes toward aging 

regarding children. The educational system has to prepare children to deal with 

elderly grandparents and parents. 

Keywords: Attitude, elderly, young children, ageism 

 

Διερεύνηση και συνθήκες διαφοροποίησης των αντιλήψεων 

των παιδιών Δημοτικού για τα ηλικιωμένα άτομα 
 

Όπως συμβαίνει με τις έννοιες «φυλή» και «φύλο», η «ηλικία» είναι μία από τις 

αυτόματες διαστάσεις βάση της οποίας κατηγοριοποιούμε τους άλλους, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερη γνωστική επεξεργασία των εισερχομένων πληροφοριών. Βάση 

του ότι το προσδόκιμο ζωής σήμερα ξεπερνά τα 80 χρόνια, η εμπειρία του γήρατος θα 

ανήκει στην πλειονότητα των ανθρώπων.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών Ε΄ 

δημοτικού στην Κύπρο για τους ηλικιωμένους και η προσπάθεια διαφοροποίησής 

τους μέσω τριών διαφορετικών συνθηκών που προηγούνται ενός ερωτηματολογίου 

(προβολή εικόνων που παρουσιάζουν με θετικό/αρνητικό/ουδέτερο τρόπο τους 

ηλικιωμένους).  

Η αναγνώριση των αντιλήψεων απέναντι στους ηλικιωμένους είναι το πρώτο βήμα 

στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για αλλαγή τυχών αρνητικών συμπεριφορών.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους τα παιδιά 

διάκεινται θετικά απέναντι στους ηλικιωμένους. Φάνηκε επίσης ότι εάν στόχος είναι 

η διαφοροποίηση των αντιλήψεών τους προς το θετικότερο, αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την προβολή θετικών στοιχείων των γηρατειών. Η προσπάθεια 
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ευαισθητοποίησης των παιδιών εστίασης στα αρνητικά χαρακτηριστικά των 

ηλικιωμένων ή μέσω προσπάθειας λύπησής τους δεν έχουν σημαντικά αποτελέσματα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισορροπημένων 

αντιλήψεων για τους ηλικιωμένους και να προετοιμάσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα τα γηρατειά των παππούδων και των γονιών τους. 

Λέξεις Κλειδιά: Αντιλήψεις, ηλικιωμένοι, παιδιά, ηλικιακά στερεότυπα 
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A.1.7. The effect of an intervention program in elementary 

physical education taught by teachers 

 

Panos Constantinides,  
Lecturer, School of Education 

Frederick University,Nicosia, Cyprus 

panosc22@hotmail.com 

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate the effect of an intervention program in 

elementary physical education taught by teachers. Twenty teachers from public 

elementary schools in Nicosia participated in this study. Teachers were asked to 

prepare a unit plan and the relevant lesson plans, based on the Sport Education Model 

they were taught, and teach three classes, which were videotaped. The Sport 

Education Observational Instrument was used to code teacher pedagogical behavior. 

The author of the study and his assistant independently coded: a) the unit and lesson 

plans used in the Sport Education programs, and b) the implementation of their 

program. The results of this study suggest that for the interventions to be effective 

requires extensive prior knowledge of the contextual barriers that exist within the 

school setting, which affect the implementation of new teaching practices. These 

findings highlight the importance of providing resources to help teachers integrate 

new teaching practices in their classes and stress the need for interventions in a 

regular basis, so that their effect 

 

Η επίδραση ενός προγράμματος παρέμβασης στη 

διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης από δασκάλους 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαφανεί η επίδραση ενός προγράμματος 

παρέμβασης στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 

δασκάλους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 20 δάσκαλοι από δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Λευκωσίας. Από τους δασκάλους είχε ζητηθεί να προετοιμάσουν ένα θεματικό 

κύκλο και τα ανάλογα σχέδια μαθήματος, με βάση το μοντέλο Sport Education που 

είχαν διδαχθεί και να διδάξουν τρία μαθήματα, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν. Για την 

κωδικοποίηση της διδακτικής συμπεριφοράς των δασκάλων, χρησιμοποιήθηκε το 

«Sport Education Observational Instrument». Ο ερευνητής και η βοηθός του 

κωδικοποίησαν ανεξάρτητα α) το θεματικό κύκλο και τα σχέδια μαθήματος και β) 

την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στα σχολεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση, απαιτείται γνώση των παραγόντων του 

σχολικού περιβάλλοντος, οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή νέων πρακτικών 

διδασκαλίας. Επίσης, φωτογραφίζουν τη σημασία της παροχής πηγών που θα 

βοηθήσουν τους δασκάλους να εντάξουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στα μαθήματα 

τους και υποδηλώνουν την ανάγκη για παρεμβάσεις σε τακτικά διαστήματα, έτσι 

ώστε η επίδραση τους να έχει διαχρονικά θετικά αποτελέσματα. Μια εναλλακτική 

λύση θα μπορούσε να είναι η πραγματοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, σε 

πραγματικές σχολικές συνθήκες και με τη συμμετοχή μαθητών, όπως επίσης και την 

υιοθέτηση του ρόλου του μέντορα.  
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Λέξεις κλειδιά: φυσική αγωγή, διδασκαλία, παρέμβαση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

A.1.8. Perceptions of teachers and high school teachers on 

bullying issues 

Dr Χρίστος Πατσάλης  

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 

Θερμοπυλών 17 / 15127 Μελίσσια Αττικής 

Email : stospa@otenet.gr 

Ιστοσελίδα : users.sch.gr/patsalis/wp/ 

 

Abstract 

Due to the importance of the impact of the bullying phenomenon/victimization on 

students and the significance of the teachers’ perceptions in its prevention - addressing, 

a quantitative research has been conducted, in order to explore the attitudes of the 

primary teachers as well as the high school teachers on the school violence issues. The 

results of this study showed that both groups, mostly the high school teachers, at a non- 

inconsiderable percentage, do not consider in-school violence as a serious problem at 

schools. But the way they respond to different variables is interpreted as recognition of 

the importance of their role in addressing the phenomenon, as an eagerness for active 

involvement in arranging such events, while indirectly emerges a need for training. 

 

Οι αντιλήψεις δασκάλων και καθηγητών γυμνασίου στο 

ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) 
 

Ένεκα της σοβαρότητας των επιπτώσεων της σχολικής βίας /θυματοποίησης στους 

μαθητές , και της σημασίας των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στην πρόληψη - 

αντιμετώπιση της , διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων δασκάλων και καθηγητών γυμνασίου στο ζητήματα του σχολικού 

εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες, και 

περισσότερο οι καθηγητές, σε όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, δεν θεωρούν την 

ενδοσχολική βία ως σοβαρό πρόβλημα στα σχολεία . Ο τρόπος όμως που απαντούν 

σε διάφορες άλλες μεταβλητές ερμηνεύεται ως αναγνώριση της σημαντικότητας του 

ρόλου τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου , ως διάθεση για ενεργητική εμπλοκή 

στη διευθέτηση ανάλογων συμβάντων, ενώ έμμεσα αναδύεται η ανάγκη για 

επιμόρφωση . 

Λέξεις – κλειδιά: ενδοσχολική βία , θυματοποίηση , στάσεις, αντιλήψεις , εκπαιδευτικοί  
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A.1.9. Investment Efficiency in Education: Types of Efficiency and Evaluation Methods 

 

Ι. Τsapra 

Cand. PhD, Aegean University 

tsarpa@aegean.gr 

 

Abstract 

The utility of investment in education is calculated as a percentage of return of the 

investment, ri, where i=p, s, u are the levels of education for primary, secondary and higher 

education, respectively. The expected return is expressed in terms of future benefits. 

Specifically, the percentage of return of the investment in education is detected in private and 

social percentage of return in education. After the reference for the notion of return on 

investment in education follows the presentation of the types of efficiency and the methods of 

evaluation of efficiency. The types of efficiency are: Private Efficiency, Social efficiency, 

Real or Post Efficiency, Expected or In advance Efficiency, Average Efficiency, Marginal 

Efficiency. The methods of evaluation of investment efficiency in education are: 1. Brief 

method, 2. Absolute / refined methods which is divided in two methods 2.1. Method of NPV 

(Net Present Value), 2.2 Method of IRR (Internal Rate of Return), 3.Method of Mincer or 

Method of Income Function or Method of regression. 

Keys Words: Investment, Efficiency, Economics of Education, Evaluation Methods 

 

Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση: Τύποι 

Αποδοτικότητας και Μέθοδοι Εκτίμησής της 
 

Η ωφέλεια της επένδυσης σε εκπαίδευση υπολογίζεται ως ποσοστό απόδοσης της επένδυσης 

σε εκπαίδευση, ri, όπου i=p, s, u είναι τα επίπεδα εκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχα. Η αναμενόμενη απόδοση 

εκφράζεται σε όρους μελλοντικών ωφελειών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό απόδοσης της 

επένδυσης σε εκπαίδευση διακρίνεται σε ιδιωτικό και κοινωνικό ποσοστό απόδοσης της 

εκπαίδευσης. 

Ύστερα από την αναφορά για την έννοια της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση ακολουθεί η παρουσίαση των τύπων της αποδοτικότητας και των μεθόδων 

εκτίμησής της. Οι τύποι της αποδοτικότητας είναι: Ιδιωτική αποδοτικότητα, Κοινωνική 

αποδοτικότητα, Πραγματική ή εκ των Υστέρων Αποδοτικότητα, Αναμενόμενη ή εκ των 

Προτέρων Αποδοτικότητα, Μέση Αποδοτικότητα, Οριακή Αποδοτικότητα. 

Οι μέθοδοι εκτίμησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι: 1. 

Σύντομη μέθοδος, 2. Πλήρης / εκλεπτυσμένη μέθοδος η οποία χωρίζεται σε δύο μεθόδους 

2.1. Μέθοδος της ΚΠΑ (Καθαρή Παρούσα Αξία), 2.2. Μέθοδος του ΕΣΑ (Εσωτερικός 

Συντελεστής Απόδοσης), 3. Μέθοδος του Mincer ή Μέθοδος εισοδηματικής Συνάρτησης ή 

Μέθοδος παλινδόμησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επένδυση, Αποδοτικότητα, Οικονομικά Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Εκτίμησης. 
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AA.1.10.“Evaluation of the use of a blog to support 

highschool learning and communication. 
 

Emmanouil Ritsatakis, 

M. Sc., Physicist, High School teacher, 

Anavryta highschool, Kifisias Ave. 182-184, 

Post Code 15124, Marousi Attikis, 

Tel 2108082905, manosrits@yahoo.gr 

Abstract 

Technology can support the educational process. Teachers can enhance the lesson 

with pictures, videos, and simulations and publicize everything presented in the 

classroom plus additional optional material for the students to review at home. 

Students and parents can pose questions and communicate with the teacher. 

The author during the school year 2012-13, every afternoon, posted at his blog a 

report of the morning lesson, along with pictures, videos, power points, notes, 

exercises and their solution, student’s presentations and additional optional material 

for the thirsty student to work on. Students commented and asked questions. Parents 

had a clearer picture of the proceedings in the classroom. 

When half of the school year had passed, the students filled in a questionnaire 

regarding their impressions of the use of the blog. They used it to enhance their 

understanding of the lesson, to review the pictures, videos and presentations of their 

fellow students, to make sure what their homework was, to use the extra material to 

practice. The blog contributed to the status of the teacher making learning easier. 

A blog doesn’t require special equipment, is free to setup and use and it is school 

independent – that is – it can be used in every school the teacher is transferred to. It 

helps, but a student can do without. 

Key words: Blog, Distant learning, Blended learning 

 

Αποτίμηση της χρήσης ιστολογίου για την υποστήριξη της 

μάθησης και της επικοινωνίας στο Γυμνάσιο. 

 
Η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες σε όλους τους τομείς και στην εκπαίδευση. Ο 

καθηγητής μπορεί να φέρνει σχετικά εύκολα μέσα στην τάξη εικόνες και βίντεο, να 

εκτελεί εικονικά πειράματα και να υποστηρίζει την παράδοση με οπτικοακουστικό 

υλικό. Οι μαθητές και γονείς έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 

που δημοσιεύεται από τον διδάσκοντα και να επικοινωνούν μαζί του στο διαδίκτυο. 

Το άρθρο περιγράφει μια προσπάθεια υποστήριξης της μάθησης στο Γυμνάσιο με την 

καθημερινή ανάρτηση σε ιστολόγιο του μαθήματος της ημέρας (παράδοση, λύση 

ασκήσεων, απάντηση ερωτήσεων, θέματα γραπτής εξέτασης, πλήρεις απαντήσεις στη 

γραπτή εξέταση, προαιρετικές ερωτήσεις και ασκήσεις, επιπλέον πληροφορίες, 

βίντεο, οδηγίες και φυλλάδια). Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα του σχολιασμού ή της 

υποβολής ερωτήσεων προς τον διδάσκοντα. 

Μετά την παρέλευση του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για την χρήση του ιστολογίου. Οι περισσότεροι 

μαθητές χρησιμοποίησαν το ιστολόγιο για την ενημέρωσή τους στα μαθήματα, για να 

καταλάβουν καλύτερα την παράδοση, για να ξαναδούν τις εικόνες και τις εργασίες 

των συμμαθητών τους, να διαβάσουν πλήρεις απαντήσεις σε γραπτές αξιολογήσεις, 
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ερωτήσεις και ασκήσεις και για να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό. 

Το ιστολόγιο συνέβαλε θετικά στην εικόνα του διδάσκοντος και στη σχέση του με 

τους μαθητές και γονείς. 

Το ιστολόγιο δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, δεν κοστίζει και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σχολείο. Επικουρεί τη διαδικασία του μαθήματος 

χωρίς να είναι απαραίτητο στον μαθητή. 

Λέξεις κλειδιά: Ιστολόγιο, Μάθηση από απόσταση, Μικτή μάθηση, ΤΠΕ  

 

 

 

AA.1.11. Educational work and evaluation 
 

Aloizou Kyriaki, 

Μ.Α., Teacher 

 

Kougioumtzis Konstantinos, 

Ph.D., M.S.Sc, School Counselor 

 kkujumzis@sch.gr 

 

Abstract 

Schooling can be systematised utilising three fields (Bernstein, 2000). Production 

regards the accumulation of new knowledge mainly through research. 

Recontextualisation is connected to knowledge incorporated in curriculum and 

syllabuses, while reproduction is associated with learning in compulsory schooling. 

Various agents and structures function within and between the three fields. However, 

the University, the State and the Teaching Profession stand at the core of the 

educational process. The aim of the present study is to describe educational work and 

its evaluation on the basis of teachers´ views. More specifically, 707 Swedish and 451 

Greek teachers within a frame of stratified random sampling procedures completed a 

specially constructed questionnaire. According to data analysis, teachers in Greece 

associate educational work with scientific literature rather than curriculum and 

syllabuses, while the opposite is evident in Sweden. In addition, Swedish teachers 

would like pupils and the school principal to be involved in the evaluation procedure, 

while Greek teachers would prefer the engagement of academic teaching personnel in 

the aforementioned process. On the basis of the previous findings, recontextualisation 

and the State prevail in the views of Swedish teachers, while production and the 

University dominate Greek teachers´ perception. 

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control & Identity. Langham: Rowman & 

Littlefield 

Keywords: comparative education, pedagogical work, pedagogical evaluation 

 

Το εκπαιδευτικό έργο και η αξιολόγησή του 
 

H εκπαίδευση μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια τριών πεδίων (Bernstein, 2000). Η 

παραγωγή (production) συνδέεται με την κατάκτηση νέων γνώσεων μέσω έρευνας, η 

αναπλαισίωση (recontextualisation) αφορά την ενσωμάτωση συγκεκριμένων 

γνώσεων στα αναλυτικά προγράμματα και η αναπαραγωγή σχετίζεται με τη μάθηση 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο εντός όσο και μεταξύ των πεδίων λειτουργούν 
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κοινωνικοί δράστες (agents) και δομές (structures). Όμως, ο ρόλος του 

Πανεπιστημίου, της Πολιτείας και των Εκπαιδευτικών στην παραγωγή, 

αναπλαισίωση και αναπαραγωγή αντίστοιχα θεωρείται βασικός. Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η περιγραφή του εκπαιδευτικού έργου και της αξιολόγησής του με 

βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Στρωματοποιημένα τυχαία δείγματα 707 

Σουηδών και 451 Ελλήνων εκπαιδευτικών συμπλήρωσαν ένα σταθμισμένο 

ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, οι εκπαιδευτικοί στην 

Ελλάδα συνδέουν το εκπαιδευτικό έργο περισσότερο με την επιστημονική 

βιβλιογραφία και λιγότερο με τα αναλυτικά προγράμματα, ενώ το αντίθετο ισχύει στη 

Σουηδία. Επίσης, οι Σουηδοί εκπαιδευτικοί προτείνουν αξιολόγηση από τους μαθητές 

και το διευθυντή του σχολείου, ενώ οι Έλληνες εκπαιδευτικοί επικροτούν την 

αξιολόγηση από πανεπιστημιακούς. Με βάση τα παραπάνω, η αναπλαισίωση και η 

Πολιτεία κυριαρχούν στις απόψεις των Σουηδών εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό 

έργο και την αξιολόγησή του, ενώ για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς υπερισχύει η 

παραγωγή και το Πανεπιστήμιο. 

 

 

 

 

 

AA.1.12. “The evaluation of teachers for pilot schools in the 

school year 2012-2013: The experience of the first project”, 

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, 

Σχολική Σύμβουλος Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, 

omousiou@otenet.gr 

 

Κίμων Σαββάκης, 

Διευθυντής Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, 

ksavvakis@yahoo.gr 

 

Abstract 

In 2012 a teacher’s evaluation procedure for the teaching staff in model experimental 

schools took place for the first time after thirty years. The evaluation was conducted 

in two phases. In the first phase all staff, teaching in model experimental schools, took 

part in the evaluation process for a five year term teaching position. In the second 

phase, teachers from all public schools were offered the opportunity to participate in 

the evaluation process and were selected to fill out the remaining vacant teachers’ 

positions in model experimental schools. This evaluation procedure was supported by 

a new innovative web platform. 

This paper presents the institutional framework, the conditions and the procedures 

which were proposed by the Steering Committee of the Pilot Experimental Schools 

(D.E.P.P.S.) and were adopted by the evaluators. Moreover, it records the 

implementation problems of the criteria of this institutional framework, relating to the 

scientific and teaching adequacy of teachers and their presence and activity in school. 

It also deals with the issues raised by watching teachers teaching in classrooms, the 

mailto:omousiou@otenet.gr
mailto:ksavvakis@yahoo.gr


International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

23 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

issues that emerged from the interview process and finally with the assessment of the 

contribution of the web platform to the whole evaluation procedure. 

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία το σχολικό έτος 2012-2013: 

Η εμπειρία του πρώτου εγχειρήματος 
 

Το σχολικό έτος 2012-2013 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από τριάντα 

χρόνια αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία με πενταετή θητεία. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 

δύο φάσεις, μία για όσους υπηρετούσαν ήδη στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και 

μία για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από την πρώτη φάση, με 

ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους εκπαιδευτικούς. Το όλο 

εγχείρημα και η πρώτη εφαρμογή του υλοποιήθηκε μέσω μια πρωτότυπης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό (ιστότοπος 

«Αθηνά» των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων). 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις και οι 

διαδικασίες που προτάθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και υιοθετήθηκαν από τους αξιολογητές που 

συγκροτούσαν τις Επιτροπές Αξιολόγησης. Καταγράφονται τα προβλήματα 

εφαρμογής των κριτηρίων του θεσμικού πλαισίου για την επιστημονική και διδακτική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών και για την παρουσία και δράση τους στο σχολική χώρο, 

τα ζητήματα που ανέκυψαν από την παρακολούθηση διδασκαλιών των 

εκπαιδευτικών, τα θέματα που αναδείχθηκαν από τις διαδικασίες των συνεντεύξεων 

και η αποτίμηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ως διαδικαστικού μέσου για την 

αξιολόγηση. 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

24 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

ΑΑ.1.13. “Conceptualizations of Curriculum Change: 

Official Rhetoric and Teachers’ Positions in the Cypriot 

Context’ 
 

S. Kontovourki, Lecturer 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

kontovourki.stavroula@ucy.ac.cy 

 

Μ. Charalambous, 

Teacher- Researcher 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

marychara@primehome.com 

 

Ε. Theodorou,  

Lecturer 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

.E.Theodorou@euc.ac.cy 

 

S. Philippou, 

 Lecturer 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

philippou.stavroula@ucy.ac.cy 

Abstract 

This presentation focuses on educational reform and curriculum change in Greek-

Cypriot education and critically discusses how this change has been conceptualized in 

the rhetoric of the official policy and by primary school teachers. The study draws 

from a broader research project, which explores teachers’ positioning as professionals 

during the review (2009-2010), introduction (2010-2011), and gradual 

implementation of new curricula (2011-2013) in public schools in the Republic of 

Cyprus. The proposed presentation centers on the analysis of 66 interviews with 

primary school teachers, conducted during the 2010-2011 school year, and of official 

documents delineating the educational reform over the period 2004-2012. Data 

analysis revealed that teachers revoiced the rhetoric of the Ministry of Education and 

Culture (MoEC) and thus defined change as “modernization” and “radical change”. 

They concurrently distanced themselves from that rhetoric, expressing their 

reservations and convictions over the quality of the particular change. Comparing the 

official rhetoric and teachers’ conceptualizations of change, this presentation 

discusses the relation between teachers and institutional context. It further considers 

the multiple ways whereby teachers are positioned in this context, often adopting the 

Ministry’s discourse but also challenging that as they negotiate an active role in the 

introduction and implementation of change.  

Key words: Curriculum, Cyprus, Curriculum Change, Educational Reform, Teacher 

Professionalism 
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Εννοιολογήσεις της Αλλαγής στα Αναλυτικά Προγράμματα: 

Επίσημη Ρητορική και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στο 

Κυπριακό Πλαίσιο 

 
Η εισήγηση εστιάζει στη διαδικασία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και αναθεώρησης 

των αναλυτικών προγραμμάτων στο ελληνοκυπριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχει 

σκοπό να συζητήσει κριτικά τις εννοιολογήσεις αυτής της αλλαγής, όπως 

διαγράφεται στη ρητορική της επίσημης πολιτικής και στις απόψεις εκπαιδευτικών 

δημοτικής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 

ερευνητικού προγράμματος, που μελετά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ως 

επαγγελματιών κατά την αναθεώρηση (2009-2010), εισαγωγή (2010-2011) και 

εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών (2011-2013) στα δημόσια σχολεία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην ανάλυση συνεντεύξεων 

με 66 εκπαιδευτικούς που συλλέχθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, και 

επίσημων κειμένων που σκιαγραφούν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατά την 

περίοδο 2004-2012. Τα ευρήματα της έρευνας φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

νοηματοδοτούν την αλλαγή επαναλαμβάνοντας τη ρητορική του Υπουργείου 

Παιδείας και αποδίδοντας της σημασίες όπως «εκσυγχρονισμός» και «ριζική 

αλλαγή». Παράλληλα, αναδεικνύουν προσωπικές εννοιολογήσεις που απέχουν από 

αυτήν εκφράζοντας τις ανησυχίες και πεποιθήσεις τους αναφορικά με την ποιότητα 

της αλλαγής. Συγκρίνοντας την επίσημη ρητορική και εννοιολογικές κατασκευές των 

εκπαιδευτικών, η παρούσα εισήγηση συζητεί τη σχέση εκπαιδευτικού – θεσμικού 

πλαισίου. Αναδεικνύει επίσης τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε αυτό, συχνά υιοθετώντας τον λόγο του Υπουργείου, 

αλλά και αμφισβητώντας τον καθώς διεκδικούν ενεργό ρόλο στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή της αλλαγής.  

Λέξεις Κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα, Κύπρος, Εκπαιδευτική Αλλαγή, Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση, Επαγγελματισμός Εκπαιδευτικών 
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AA.2.1. “The choice of teaching profession in the new educational realities”, Zl. 

Ducheva, M. Pehlivanova 

AA.2.2. “The utility of New Technologies in Education and Visual Arts”, E. 

Kontopodi, V. Tsouggou, X. Arapaki 

AA.2.3. “Application of intensive training methods in technical subjects”, T. 

Pehlivanova, K. Keremidchieva 

AA.2.4. “Indicators for measuring effectiveness at pre-school units”, E. Papaloi, 

V.Zagka, V. Brinia 
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AA.2.6. “Perceptions of the role of leadership at private and public schools”, E. 

Papaloi, V Papakitsou, V. Brinia 

AA.2.7. “Training in hospitals: The Greek case”, V. Brinia, E. Antonaki, E. Papaloi, 

M. Saravanou 

AA.2.8. “Realising of the virtual world «Second Life» in Secondary Education in 

Order to Generate Knowledge of Programming using the edition of the tool Graphical 

Programming «Scratch4SL»”, E. Vlassi 

AA.2.9. “Reading comprehension: looking into the instructional practices of 

teachers”, A. Karatzas 

AA.2.10. “The use of modern technologies in the cultivation of historical thought: An 

example scenario teaching history” Stouraitis El., Xafakos E., Loizou N.  

AA.2.11. ”The advantages of using electronic / digital games in education of children 

with learning difficulties”G. Defingou, G. Polydoras 

AA.2.12. ”Education and social networks online (Online Social Networks). The case 

of Edmodo”. Ath. Sypsas A. TH.M. Lekka, J. Pange 

AA.2.13. “Technology as a means of approaching literature in Kindergarten” E. P. 

Stavrou, E. Toki, P- J., Pange (Pagge) 
AA.2.14 “Educational innovation and extremely wide use of New Information Technologies 
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AA.2.15 ‘Social media & risk’ Theodoratou a, Dionisopoulos th., Tsiripov e., Panetsos 
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AA.2.1. The choice of teaching profession 

in the new educational realities 

 

Zl. Ducheva
1
, M. Pehlivanova

2 

1
 Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 

Faculty of Techniques and Technologies, 38 “Gr. Ignatiev” str., Yambol 8600 

Tel: +359 878297974, Fax: +359 669183, E-mail: zl.ducheva@avb.bg 
2
 Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 

Faculty of Techniques and Technologies, 38 “Gr. Ignatiev” str., Yambol 8600 

E-mail: margopehlivanova@avb.bg 

 

Abstract 

Development of the educational system and the choice of the teaching profession are 

changing under the impact of the economic and financial crisis on the labour market, 

the economy and society and demographic collapse and their impact on the labour 

market. Since education and training are means of increasing productivity and 

innovations, it is very important to retain the investments in the education and 

encourage the entry and retaining of motivated and competent teachers. 

The Report makes comparative analysis of research with employed teachers (with 

work experience up to 5 years). There are indicated the characteristics of the new 

educational realities and how they affect the professional choice and professional self-

determination. The opinions of secondary school students, who are active subjects in 

the process of learning and have expressed their attitude and shared their claims and 

expectations for the work of teachers, are collected in order to carry out the survey. 

The results from the surveys of students and teachers, who enter in the profession, are 

compared with modern scientific theories and standards for teachers. 

In response to the changed educational realities, the views of the surveyed and the 

studied literature are proposed current optional subjects that contribute to the 

professional adjustment of future teachers in the school environment. It has been 

made conclusion for part of the new dimensions of professional self-determination of 

teachers. 

Keywords: teaching profession, competent teacher, professional choice, professional 

self-determination, professional adjustment  
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AA.2.2. The utility of New Technologies in Education and 

Visual Arts 
 

A. Kontopodi Elpida
1
,B. Tsouggou Varvara

2
 C. Arapaki Xenia

3 

 
1
Department of Informatics, Faculty of Science and Technology, University of Patra, 

Greece,Tel : 0030 6937075025 , Email: ekakoulaki@yahoo.gr 

 
2
Department of Preschool Education, University of Thessaly, 

Volos, Greece, Tel: 0030 6986080756, Email: tsouggou@uth.gr 

 
3
Assistant Professor, Department of Preschool Education, University of Thessaly, 

Volos, Greece, Tel: 0030 6936685660, Email: parap@uth.gr 

 

Abstract 

We live in a world of representations, where the digital broadcast of picture has 

literally enveloped the planet (Davis, 1991). More specifically, with the spreading of 

multimedia and the revolution brought with the internet, picture has become even 

more important. Through visual arts it is largely supported that the occupation of 

young people with new technologies, in modern digital era, is not only useful as 

entertainment, but also offers access to the modern cultural capital and to labor market 

(Ohler, 2000). With the utility of new technologies in education, pupils and students 

are taught the skills of future and therefore they will become competitive in the 

society of the future (Watson, 2001). 

With the present work we intent to analyze a) the contribution of new technologies in 

education, b) their support to the teaching of visual arts and c) to present the 

advantages from this cross-curricular approach for education. 

New technologies have long ago entered in the field of visual arts offering 

opportunities for the creation of new kinds of arts (Lunenfeld, 2000), while today they 

are a cognitive objective in various Schools of Fine Arts, both in Greece and abroad. 

On the other hand, not enough data are available, at least for Greek territory, for the 

contents and the effective use of new technologies in education and teaching of visual 

arts and especially at the area of education and training of future and practicing 

teachers (Arapaki 2007). 

We believe that new technologies contribute to active learning, offering plenty of 

educational electronic learning tools and environments, creating a friendly and 

attractive learning environment. 

It is known that visual arts were developed in parallel with technology, therefore, in a 

time when digital technology is dominant, the emergence of digital painting is a 

natural consequence. (Olejarz, 1996). 

 

Key words: New Technologies, Information and Communication Technologies (ICT), 

visual arts, teaching of visual arts, cross-curricular approach, education. 
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AA.2.4. “Indicators for measuring effectiveness at pre-

school units” 

 

Papaloi, E., Zagka, V., Brinia, V. 
Email: vbrinia@aueb.gr 

 

Abstract 

Pre-school education at Greece has changed a lot during the last decade according to 

the requirements of the EU educational policy. Systematic attention has been paid to 

the concepts of total quality, effectiveness and evaluation of education. 

This present study is an attempt to enlighten those factors that are related to the 

performance indicators of educational pre-school units, by combining the relevant 

theoretical framework with the empirical analysis, taking into consideration the 

perceptions and the beliefs of pre-school principals and teachers as far as their role, 

educational system, quality and effectiveness are concerned. As a conclusion, we 

propose a model measuring the effectiveness of pre-school units which underlines the 

necessity for a qualitative improvement of our educational system. 

 

Key-words: pre-school education, quality, effectiveness, evaluation 
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AA.2.5. When language teachers walk the "greeklish" path. 
 

Νικόλαος Μουράτογλου 

Φιλόλογος Δ.Ε. 

MA Νέων Τεχνολογιών 

nikosmouratog@gmail.com 

 

Abstract 

During interpersonal interaction, as it is formed by the entrance of the new and 

evolving technologiacal means, the electronical communication is and will be a 

determinant factor of social development. In the centre of electronical 

communications lies the language and therefore any related characteristic and facet 

(switch coding, idioms). The Netspeak, term used in the international bibliography, 

provided a scientific interest to many reserachers from different scientific fields, 

mostly those related to Linguistics. But, what really happens when the netspeak meets 

digraphia and more specific, the greek digraphia? The greeklish phenomenon is 

refered to the representation of the greek language with the latin alphabet and is 

linked with its usage in electronical conversations. Most of the former researches 

focus on the linguistic approach, while few of them refer in the user's views and 

attitudes. Aim of this paper is to study the prospective connection between greeklish 

and the netspeak, as well as the views and attitudes of greek language teachers (those 

in service and the nominees), aiming even at a comparison of them. 
Keywords: electronical communication, greeklish, netspeak, language teachers 

 

 

Όταν οι φιλόλογοι βαδίζουν το μονοπάτι των greeklish. 

 

Κατά την διαπροσωπική αλληλεπίδραση, όπως αυτή συνδιαμορφώθηκε με την είσοδο 

των νέων και ολοένα αναπτυσσόμενων τεχνολογικών μέσων, η ηλεκτρονική 

επικοινωνία αποτελεί και θα αποτελέσει καθοριστικό κόμβο στην εξέλιξη των 

κοινωνιών. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κεντρική θέση κατέχει η 

γλώσσα και παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι εκφάνσεις που 

συνδέονται με αυτή (κώδικες επικοινωνίες, ιδιομορφίες, αλλαγή του γλωσσικού 

κώδικα). Η μελέτη της δικτυογλώσσας, όρου της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

απασχόλησε ερευνητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων και δη αυτού της 

γλωσσολογίας. Όμως τι συμβαίνει όταν η δικτυογλώσσα συναντά τη διγραφία και 

ειδικότερα στην ελληνική της εκδοχή; Το φαινόμενο των greeklish αποτελεί δείγμα 

διγραφίας, καθώς δηλώνει την αναπαράσταση ελληνικών λέξεων με το λατινικό 

αλφάβητο, ενώ, παράλληλα, συνδέεται άμεσα με τη χρήση του διαδικτύου και 

ειδικότερα τη χρήση τους για τη διεκπεραίωση επικοινωνιακών συμβάντων. Η 

πλειονότητα των σχετικών ερευνών αναφέρεται στη γλωσσολογική διάσταση του 

φαινομένου, όπως οι τρόποι και τα συστήματα μεταγραφής, ενώ λίγες είναι αυτές που 

αναφέρονται στη μελέτη των στάσεων και/ή απόψεων των χρηστών. Στόχος της 

παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της ενδεχόμενης σύνδεσης των greeklish με τη 

δικτυογλώσσα, η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εν ενεργεία και 

υποψηφίων φιλολόγων και η μετέπειτα σύγκρισή τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονική επικοινωνία, greeklish, δικτυογλώσσα, φιλόλογοι 
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AA.2.6. “Perceptions of the role of leadership at private and 

public schools” 

 
Papaloi, E. Papakitsou, V., Brinia, V. 

Email: vbrinia@aueb.gr 

 

Abstract 

The aim of this study is to explore the perceptions and the beliefs of teachers and 

principals at public and private schools regarding the role of "leadership"and its 

importance in the administration of schools in Greece. As a conclusion, it is indicated 

that, principals working at a private school unit, are more efficient and have the 

opportunity to develop and apply their leadership skills and competencies than those 

working at public schools. Thus, some suggestions are made so as to highlight: 

- the leading character and the significance of school masters 

- the necessity for autonomy and de-centralized action at educational units 

- the importance of relevant support from political leaders and the Ministry  
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AA.2.7. Training in hospitals: The 

Greek case 

 
Vasiliki Brinia, 

Ph.D. Athens University of Economics and Business, 

email: vbrinia@aueb.gr 

Antonaki Eleni, 

M. Sc. Hellenic Open University, 

 

Evagelia Papaloi 

Ph. D. Hellenic Open University, 

 

  Maria Christina Saravanou, 

B. Sc. Athens University of Economics and Business 

 
Abstract 

This paper presents a research undertaken in several hospital units in Greece, in order 

to explore the nurses' knowledge on health risk factors associated with their work 

responsibilities, the ways that these factors interfere with their general condition of 

health (physically and psychologically) and their views on future training 

interventions on Health and Safety (H&S) issues. The questionnaires were completed 

by 213 nurses, who were working in various units of three Greek hospitals and 

structured interviews were conducted with ten nurses. The most frequent hazard 

identified was Hepatitis (biohazard), latex gloves and antiseptics (chemical hazards). 

The respondents declared that they consistently apply self-protection measures. They 

also acknowledged the importance of having a support mechanism among colleagues 

and appeared very keen on attending regularly H&S training programs, especially if 

these programs were administered during working hours. The results of this study 

could be useful to hospital managers and H&S professionals who wish to take active 

measures in order to provide a safer working environment. There could also be 

comparisons with other similar researches in other units/hospitals/health 

systems/countries, in order to examine whether – and for what reasons – there are 

differences in the way health professionals experience exposure to risk factors.  

 

Keywords: Health & Safety, occupational hazards, risk factors, nursing training. 
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AA.2.8. Realising of the virtual world «Second Life» in 

Secondary Education in Order to Generate Knowledge of 

Programming using the edition of the tool Graphical 

Programming «Scratch4SL». 

 
Vlassi Eleni 

Department of Digital Systems, University of Piraeus, Post- Graduate Student 

vlassihelen@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of this educational intervention is to investigate the effectiveness of the virtual 

world Second Life (SL) as an alternative teaching approach to learning programming (and 

specifically the structure of selection) in the course of Computer Science students of the third 

year of middle school in conjunction with the use of special edition of visual programming 

tool «Scratch4SL». The scenario involves the teaching of the concept of structure of control 

in environment of Scratch, as one of the major obstacles faced by learners to build this 

concept in traditional learning environments is the representation for the serial execution of 

the program. Through Scratch4SL “Students can focus more on learning of procedural 

knowledge of programming structures, rather than declarative knowledge of their syntax” 

(Chasanidis & Bratitsis). Thus, the students, free from this anxiety, will feel free to 

experiment, make mistakes and learn how to learn. The educational intervention orchestrated 

by the educational method “Problem-based Learning” (PBL) whereby the students learn how 

to be self-directed and independent in order to easily motivated to solve a problem. Goals are 

the students to enhance problem solving skills, to learn programming easier, more efficient 

and more enjoyable and to develop cooperation between them. 

Keywords: Programming, Structure of Selection, Scratch4SL, Problem-based 

Learning. 

 

Αξιοποίηση του Εικονικού Κόσμου «Second Life» στη 

B’/θμια Εκπαίδευση για την Απόκτηση Γνώσεων 

Προγραμματισμού με την Χρήση της Έκδοσης του 

Εργαλείου Γραφικού Προγραμματισμού «Scratch4SL» 
 

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι να διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα του εικονικού κόσμου Second Life (SL) ως εναλλακτικής 

διδακτικής προσέγγισης για την εκμάθηση προγραμματισμού (και συγκεκριμένα της 

Δομής Επιλογής) στο μάθημα της Πληροφορικής στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, 

σε συνδυασμό με την χρήση της ειδικής έκδοσης του εργαλείου οπτικού 

προγραμματισμού «Scratch4SL». Το σενάριο αφορά τη διδασκαλία της έννοιας της 

δομής ελέγχου στο περιβάλλον του Scratch, καθώς ένα από τα σημαντικότερα 
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εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι για την οικοδόμηση της έννοιας 

αυτής, σε παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης, είναι η αναπαράσταση για τη 

σειριακή εκτέλεση του προγράμματος. Μέσω του Scratch4SL «Οι μαθητές μπορούν 

να επικεντρωθούν περισσότερο στη μάθηση της διαδικαστικής γνώσης των 

προγραμματιστικών δομών, παρά στη δηλωτική γνώση της σύνταξής τους» 

(Χασανίδης & Μπράτιτσης). Έτσι, απαλλαγμένοι από αυτό το άγχος οι 

εκπαιδευόμενοι θα νιώθουν ελεύθεροι να πειραματιστούν, να κάνουν λάθη και να 

μάθουν πώς να μαθαίνουν. Η παρέμβαση ενορχηστρώνεται με την εκπαιδευτική 

μέθοδο «Μάθηση βασισμένη σε Προβλήματα» (Problem-based Learning- PBL) κατά 

την οποία οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να είναι αυτοκατευθυνόμενοι και 

ανεξάρτητοι ώστε να παρακινούνται εύκολα στην επίλυση ενός προβλήματος. Στόχος 

είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (problem solving skills), η 

ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη μάθηση του προγραμματισμού 

καθώς και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός, Δομή Επιλογής, Scratch4SL, Problem- based 

Learning. 
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AA.2.9. Reading comprehension: looking into the 

instructional practices of teachers 
 

Dr Karatzas Andreas 

School Counselor 

e-mail: andkaratza@sch.gr 

Abstract 
In order to have an ample view of the instructional practices of teachers as regards learning 

and teaching of reading comprehension in elementary and junior high school, we examined 

through a questionnaire the teaching practices of 91 teachers of the region of Ilia. Contrary to 

the studies conducted in early 2000 which showed that teachers follow a traditional teaching 

minimally adjusted to the teaching of reading comprehension, the results of this recent survey 

indicate that teachers in a considerable percentage declare furnishing their students with 

strategies aimed to the development of their skill to understand the written language and that 

they transform their classroom into a space of reflection and strategic learning. However, it is 

noted that certain practices such as teaching metacognitive strategies, direct instruction and 

reciprocal teaching are neglected by a large percentage of teachers and if used, they are not 

used efficiently, not as well-structured teaching models. The results of our research can 

contribute to the development of students’ skill in reading comprehension, with 

improvements in the methodology of teaching and learning reading comprehension as well as 

in the content of intra-school training and enrichment in the subjects of the Regional Training 

Centres (PEK). 

Keywords: reading comprehension, strategic learning, direct instruction, reciprocal teaching 

 

Αναγνωστική κατανόηση: διερεύνηση των διδακτικών 

πρακτικών των εκπαιδευτικών 
 

Με στόχο να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για τις διδακτικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών, για τη μάθηση και διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης στο 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο, διερευνήσαμε μέσω ενός ερωτηματολογίου τις διδακτικές 

πρακτικές 91 εκπαιδευτικών της Ηλείας. Σε αντίθεση με τις έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2000 και έδειχναν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ακολουθούν μια παραδοσιακή διδασκαλία ελάχιστα εμπλουτισμένη με τη διδασκαλία 

της αναγνωστικής κατανόησης, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως οι 

εκπαιδευτικοί σε ικανό ποσοστό δηλώνουν ότι εφοδιάζουν τους μαθητές τους με 

στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της δεξιότητάς τους να κατανοούν το 

γραπτό λόγο μετασχηματίζοντας την τάξη τους σε χώρο αναστοχασμού και 

στρατηγικής μάθησης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ορισμένες πρακτικές όπως η 

διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών, η άμεση διδασκαλία και η αμοιβαία 

διδασκαλία αφενός είναι παραμελημένες από μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών και 

αφετέρου δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, δηλαδή ως συγκροτημένα 

διδακτικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας μπορούν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη της δεξιότητας αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών, τόσο με 

βελτιώσεις ως προς τη μεθοδολογία μάθησης και διδασκαλίας της αναγνωστικής 

κατανόησης όσο και ως προς το περιεχόμενο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων και 

τον εμπλουτισμό της θεματολογίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων 

(Π.ΕΚ.). 

Λέξεις – Κλειδιά: αναγνωστική κατανόηση, στρατηγική μάθηση, άμεση διδασκαλία, 

αμοιβαία διδασκαλία 
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AA.2.10. The use of modern technologies in the cultivation of 

historical thought: An example scenario teaching history 
 

Στουραΐτης Ηλίας, 

Ιστορικός, Μ.Α., Υπ. Διδάκτωρ, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, 

stouraitis@gmail.com,  

 

Ξαφάκος Ευστάθιος, 

Δάσκαλος, M. Ed., Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

xafakos@uth.gr,  

 

Λοΐζου Ναταλία, 

Καθηγήτρια Αγγλικών, Μ.Α, Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 

Δημοτικής Eπαίδευσης, 

nloizou@uth.gr,  

 

Abstract 

This proposal aims to present a didactic scenario for History lesson of the fifth grade 

of Primary school. The scenario deviates from traditional teaching methods that are 

based on linear organizations and lead to fragment, simplified and declarative 

knowledge. The main goal of this alternative proposal is to strengthen students’ 

historical thinking. This will be achieved with the use of multimodality between 

textbook and internet. The scenario design is based on the Cognitive Flexibility 

Theory and on Discovery Learning of Bruner, which means that students discover 

knowledge through investigating procedures, seek and examine the validity of 

historical sources and process and integrate the visual content of the textbook with the 

object of their research. Additionally, they acquire a lot of different skills that will 

allow them to develop critical thinking, to impose historical questions based on their 

own thinking. Finally, the scenario contains selected websites, digital historical 

atlases as well as software that concern definitions and historical maps. 

Key Words: historical thinking, multimodality, critical thinking, digital technologies, 

didactic scenario. 
 

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην καλλιέργεια 

της ιστορικής σκέψης: Ένα παράδειγμα διδακτικού 

σεναρίου ιστορίας. 
 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου Ιστορίας 

της Ε΄ τάξης Δημοτικού αποκλίνοντος από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 

που παρουσιάζουν γραμμική οργάνωση και οδηγούν στην αποσπασματική, 

απλουστευμένη δηλωτική γνώση. Βασική επιδίωξη της εναλλακτικής αυτής 

πρότασης διδασκαλίας είναι η ενίσχυση της ιστορικής σκέψης των μαθητών/τριών 

που επιτυγχάνεται με τη χρήση της πολυτροπικότητας ανάμεσα στο σχολικό 

mailto:stouraitis@gmail.com
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εγχειρίδιο και το διαδίκτυο, και την ενίσχυση της κριτικής τους ικανότητας. Ο 

σχεδιασμός του σεναρίου βασίζεται στις θεωρίες της Γνωστικής Ευελιξίας (Cognitive 

Flexibility Theory) και της Ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner), καθώς οι 

μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες, 

αναζητούν και εξετάζουν την εγκυρότητα των ιστορικών πηγών, επεξεργάζονται και 

συνδυάζουν το εικονικό περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου με αυτό που ίδιοι/ες 

αναζήτησαν, αποκτούν ευέλικτες δεξιότητες συνδυαστικής λογικής που επεκτείνονται 

πέρα από τη γραμμική παρουσίαση των πληροφοριών του σχολικού βιβλίου, 

αναδεικνύουν ιστορικά ερωτήματα από τα δεδομένα και συγκροτούν συλλογισμούς. 

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου αξιοποιούνται 

επιλεγμένοι διαδικτυακοί τόποι, ηλεκτρονικοί ιστορικοί άτλαντες και λογισμικά 

γενικής χρήσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης.  
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AA.2.11. The advantages of using electronic / digital games 

in education of children with learning difficulties 

 
Γεωργία Δεφίγγου, 

Υπ. Διδάκτoρας, ΠΤΔΕ Αθηνών 

geodefingou@gmail.com 

 

Γεώργιος Πολύδωρος, 

Υπ. διδάκτορας, ΠΤΔΕ Αθηνών 

georgiospolydoros@gmail.com 

 

Abstract 

Recent advances in technology have made possible a more realistic, graphic depiction 

in the themes of electronic games. This paper is a literature review on what effects 

electronic games have on children with learning difficulties. This research will 

attempt to investigate whether video games can improve the learning skills of students 

with learning problems. It will also examine whether the electronic games shall (and 

why) be integrated in the curriculum because of inclusive education tendency. 

Key words: electronic games, education, learning difficulties 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των 

ηλεκτρονικών/ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν κάνει δυνατή μια πιο ρεαλιστική, 

γραφική αναπαράσταση στα θέματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αυτή η εργασία 

αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το τι επιπτώσεις έχουν τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η συγκεκριμένη έρευνα 

θα προσπαθήσει να ερευνήσει κατά πόσο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να 

βελτιώσουν τις ικανότητες μάθησης των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα. 

Επίσης, θα εξετάσει αν μπορούν και γιατί να ενσωματωθούν στα προγράμματα 

σπουδών λόγω της τάσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες 
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AA.2.12. Education and social networks online (Online 

Social Networks). The case of Edmodo. 

 

Athanasios Sypsas
1,
 Aspa TH.M. Lekka², Jenny Pange³ 

Laboratory of New Technologies and Distance Learning, 

School of Education, University of Ioannina 
1
² PhD Cand University of Ioannina 

³Professor University of Ioannina 

sipsas@gmail.com, aspalekka@hotmail.gr, jpagge@cc.uoi.gr 

 

Abstract 

Modern research has shown that cooperation in groups to promote learning and 

collaborative learning is based on the ability of team members to identify and solve 

problems. Social networks make use of the groups function, where in online (Online 

Social Networks) and based on Web technologies provide users with information 

services, the exchange of views, messages and files. One such network is the 

Edmodo.com, offering educational environment through mobile devices (mlearning) 

for safe online behavior. In this paper the views of researchers on social networking 

and the use of learning online tools as a means to support the educational process are 

examined. Furthermore, details of the main features of Edmodo are presented, 

comparison between edmodo and other social networks (Facebook, Twitter, etc.) is 

made and its use in the context of the postgraduate program of the School of 

Education, University of Ioannina, Laboratory and Training NT from a distance is 

presented as well. The Edmodo, was used for information, education and 

communication between graduate students for one semester. According to the views 

of participants its use helped in communication and collaboration between team 

members. 

Keywords: online educational tools, Edmodo, collaborative learning 
 

Εκπαίδευση και κοινωνικά δίκτυα με απευθείας σύνδεση 

(Online Social Networks). Η περίπτωση του Edmodo. 

 
Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συνεργασία σε ομάδες προωθεί τη μάθηση 

και η συνεργατική μάθηση, βασίζεται στην ικανότητα των μελών των ομάδων να 

αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα. Τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν χρήση της 

λειτουργίας των ομάδων, όπου με απευθείας σύνδεση (Online Social Networks) και 

βασιζόμενα στις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού, παρέχουν στους χρήστες 

υπηρεσίες ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων, μηνυμάτων και αρχείων. Ένα τέτοιο 

δίκτυο είναι το Edmodo.com, που προσφέρει εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω κινητών 

συσκευών (mlearning) για ασφαλή διαδικτυακή συμπεριφορά. Στην εργασία αυτή 

εξετάζονται οι απόψεις ερευνητών σχετικά με την κοινωνική δικτύωση και τη χρήση 

των εκπαιδευτικών διαδικτυακών εργαλείων ως μέσων υποστήριξης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον παρουσιάζονται αναλυτικά τα κύρια 

χαρακτηριστικά του Edmodo, γίνεται σύγκριση με άλλα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
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Twitter, κ.ά.) καθώς επίσης παρουσιάζεται και η εφαρμογή του στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, στο Εργαστήριο ΝΤ και Εκπαίδευσης από Απόσταση. Το Edmodo, 

χρησιμοποιήθηκε για ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία μεταξύ μεταπτυχιακών 

φοιτητών για ένα εξάμηνο. Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων η χρήση του 

βοήθησε στην επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών της ομάδας. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικά διαδικτυακά εργαλεία, Edmodo, συνεργατική μάθηση 

 

 

AA.2.13. Technology as a means of approaching literature 

in Kindergarten 
 

Dr. Stavrou P. Ekaterinal, Toki Eugenia², Polyxeni- Jenny Pange (Pagge)³, 

 

l²University of Ioannina, Greece 

³Professor Technological Educational Institution of Epirus, Greece 

Professor University of Ioannina, Greece 

tel +30 265100,5795- fax +30 265100 5816 

 

Abstract 

Tale is the literal brainchild of man which mobilizes the emotional intelligence of the 

child. Nowadays, observed that narration used worldwide. More and more teachers in 

the world attempting to integrate narrative in the learning process. The rallying 

around this narrative through the new perspective of parallel use of new technologies 

has resulted in the restoration of narrative forms, which meets the needs and life of 

modern man. 

Therefore it has interesting approach to literature (fairy tale, poem) through the new 

technologies. Furthermore the creation of original stories using programs on computer 

for preschoolers, such as the Hot potatoes, and Kidscom, Story bird. 

The purpose of our study was to examine the ability of the students Education 

Departments to produce narrative creations using the computer, at their practical 

exercises. The sample was 55 undergraduate students (self-selected group), who 

worked in the undergraduate course. 

The analysis of data was done in three variables namely: a) the opportunities offered 

by kindergartens for practical use of computer for creating animated tales, b) the type 

of literature that has been used by students who are 'digital natives' and c) how the 

literature utilized on cross-curricular activities in kindergarten (as cause, as a suffix or 

as main activity). 

In conclusion, the results showed that most students have the opportunity to 

implement new learning strategies. Furthermore, they utilized technological resources 

and tools to design attractive curricular activities that enhance the motivation and 

interest of young students. Also, they primarily preferred the story (as narration, or a 

new creation) and then the poem. These two literature’s kinds have used mainly as 

cause to introduce their activities. Generally, our research results converge with the 

view of other researchers who report that digital storytelling can be applied to formal 

learning with positive results. 

Keywords: New technologies, story, poem, Computer, internet programs. 
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Η τεχνολογία ως μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας στο 

Νηπιαγωγείο 
 

Το κατεξοχήν πνευματικό δημιούργημα του ανθρώπου, το οποίο κινητοποιεί τη 

συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού είναι το παραμύθι. Παρατηρείται στις μέρες 

μας ότι η αφήγηση, χρησιμοποιείται διεθνώς και ολοένα και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί στον κόσμο, επιχειρούν να εντάξουν την αφήγηση στη μαθησιακή 

διαδικασία.Η συσπείρωση αυτή γύρω από την αφήγηση μέσα από τη νέα οπτική της 

παράλληλης χρήσης των νέων τεχνολογιών, έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά της 

αφήγησης με μορφές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου. Επομένως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση της λογοτεχνίας 

(παραμύθι, ποίημα) δια μέσου των νέων τεχνολογιών καθώς και η δημιουργία 

πρωτότυπων ιστοριών με χρήση προγραμμάτων στον Η/Υ για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας όπως για παράδειγμα το Hot potatoes, και το Kidscom, Story bird. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι 

φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων για να παράγουν αφηγηματικές δημιουργίες 

χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, στις πρακτικές τους ασκήσεις,. Το δείγμα της έρευνας 

ήταν 55 προπτυχιακοί φοιτητές (αυτοεπιλεγόμενη ομάδα) που εργάστηκαν στο σε 

προπτυχιακό μάθημα. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε τρεις άξονες ήτοι α) τις δυνατότητες που 

παρέχουν τα Νηπιαγωγεία για πρακτική αξιοποίηση του Η/Υ για δημιουργία 

κινούμενων παραμυθιών, β) το είδος της λογοτεχνίας που αξιοποιήθηκε από τους 

φοιτητές που είναι ‘ψηφιακοί αυτόχθονες’ και γ) το πως αξιοποιήθηκε η λογοτεχνία 

στις διαθεματικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο (ως αφόρμηση, ως κατάληξη ή ως 

κύρια δραστηριότητα). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι φοιτητές 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν νέες μαθησιακές στρατηγικές, αξιοποιώντας 

τεχνολογικούς πόρους και εργαλεία, ώστε να σχεδιάσουν ελκυστικές διδακτικές 

δραστηριότητες οι οποίες να ενισχύουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μικρών 

μαθητών. Επίσης, προτίμησαν πρώτιστα το παραμύθι (ως αφήγηση ή ως νέα 

δημιουργία) και μετά το ποίημα, τα οποία αξιοποίησαν κυρίως ως αφόρμηση για την 

εισαγωγή των δραστηριοτήτων τους.  

Γενικότερα, τα ερευνητικά μας αποτελέσματα, συγκλίνουν και με την άποψη άλλων 

ερευνητών που αναφέρουν ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να έχει εφαρμογή στην 

τυπική μάθηση με θετικά αποτελέσματα.  

Λέξεις-κλειδιά: Νέες τεχνολογίες,, παραμύθι, ποίημα, υπολογιστής, προγράμματα στο 

διαδίκτυο. 
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AA.2.14 “Educational innovation and extremely wide use of 

New Information Technologies in 26
th

 & 29
th

 Primary ZEP 

Schools in Olympic Village of Attica”. 

 

Andreas Zergiotis, 

Senior School Counselor of Primary Education in 49
th

 District of Attica, 

azergiotis@gmail.com. 

 

Mathaios Patrinopoulos, 

Principal of 26
th

 Primary School in Olympic Village 

 

Fotios Perris, 

Principal of 29
th

 Primary School in Olympic Village. 

 

Abstract 

Zones of Educational Priority (ZEP) Ιs an educational institution witch applied since 

three years ago in 18 pre- and primary schools in Attica in districts with low 

socioeconomic status. The aim of this action from the Ministry of Education was the 

effective ameliorate of the school services in those schools. The object of this study is 

to present the results of a research which took place in the 26
th

 & 29
th

 ZEP primary 

schools in the Olympic Village outskirt. In this study presented the parents of the 4
th

, 

5
th

 and 6
th

 grade perceptions and satisfaction about those schools function (N=137). Is 

was used the questionnaire: “Appendix B: Aspire Public Schools annual survey for 

parents, PARENT/GUARDIAN SURVEY SPRING 2005 – OVERALL SCHOOL 

SURVEY, Stakeholder Satisfaction Surveys for School-Level Performance 

Improvement” , which is translated and adjusted in Greek for the needs of this study. 

From the results analysis arises extremely high scores parents satisfaction from those 

two schools operation. This result makes clear that the implementation of educational 

innovation and the extremely wide use of the new information technology had a very 

positive effect, not only in the generally school function but in the cooperative 

between the two systems: families and school.  

Key Words: Educational Innovation, New Information Technologies, ZEP, 

Cooperation Between Families and School. 

 

Εκπαιδευτικές καινοτομίες και γενικευμένη χρήση των ΤΠΕ 

στα 26
ο
 & 29

ο
 Δημοτικά Σχολεία Ολυμπιακού Χωριού 

Αττικής. 
 

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται 

εδώ και τρία χρόνια σε 18 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής, σε 

περιοχές με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με στόχο τη δραστική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας 

ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, που 

διενεργήθηκε στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς σε γονείς των Δ΄, Ε΄ και 

mailto:azergiotis@gmail.com
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ΣΤ΄ τάξεων των συστεγαζόμενων 26
ου

 και 29
ου

 Δημοτικών Σχολείων ΖΕΠ στο 

Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας, στην οποία καταγράφονται οι αντιλήψεις και ο 

βαθμός ικανοποίησης των γονέων (Ν= 137) για τη λειτουργία και την αποδοτικότητα 

των σχολείων. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο: «Appendix B: Aspire Public 

Schools annual survey for parents, PARENT/GUARDIAN SURVEY SPRING 2005 

– OVERALL SCHOOL SURVEY, Stakeholder Satisfaction Surveys for School-

Level Performance Improvement», το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα 

ελληνικά για τις ανάγκες της έρευνας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προέκυψε εντυπωσιακά υψηλός βαθμός ικανοποίησης των γονέων από τη λειτουργία 

των δύο σχολείων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικές καινοτομίες που 

εφαρμόστηκαν και η γενικευμένη χρήση των ΤΠΕ είχε ιδιαίτερα ευνοϊκά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης 

στους μαθητές των σχολείων, αλλά και στη διάχυση του εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος στην τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη και στην εδραίωση ενός 

κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ οικογενειών και σχολείου. 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτική Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, ΖΕΠ, Συνεργασία 

Οικογένειας-Σχολείου. 

AA.2.15 ‘Social media & risk’ 
 

Θεοδωράτου Άννα¹, Διονυσόπουλος Θεόδωρος¹, Τσιριπώβ Ελένη² Πανέτσος 

Σπυρίδων¹ 
¹ Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, Ν. Ηράκλειο Αττικής ,Ελλάδα 

² Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αττική ,Ελλάδα 

E-mail: anna30theod@hotmail.com teodionisop@hotmail.com spanetsos@aspete.gr 
 

A new way of communication in recent years, as networks, is social networking. They are 

easy to use, especially among young people, and children, because they are very good PC 

users. They created in order to social networking, people with common interests (football 

club, musical preferences, members of schools and universities, etc.). The safe use is 

necessary, because lurking potential risks from the use of social networking services. One of 

the biggest risks faced by minors is communication with unknown people and then the 

possible meeting with them. Such a meeting, may, cause a possible exploitation, harassment 

or abuse of them. CYBER BULLYING is defined as cyber bullying, bullying or harassment 

that may be caused to a minor or to a person, member of a socially sensitive group. In this 

research, we quote, secure ways of using social networks and ways to protect and 

confrontation of a possible harassment 
 

Ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τα τελευταία χρόνια, είναι τα δίκτυα, κοινωνικής δικτύωσης 

.Είναι εύχρηστα, ιδιαίτερα στους νέους, και στα παιδιά, λόγω του ότι είναι πολύ καλοί 

χρήστες των Η/Υ. Δημιουργήθηκαν ,με σκοπό ,να δικτυώσουν κοινωνικά, άτομα με κοινά 

ενδιαφέροντα(ποδοσφαιρική ομάδα, μουσικές προτιμήσεις, μέλη σχολείων και 

πανεπιστημίων, κλπ).Η ασφαλής τους χρήση, είναι απαραίτητη, καθώς, ελλοχεύουν πιθανοί 

κίνδυνοι από την χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ένας από τους μεγαλύτερους 

κίνδυνους που διατρέχουν οι ανήλικοι είναι η επικοινωνία με άγνωστους ανθρώπους και στη 

συνέχεια η πιθανή συνάντηση μαζί τους. Μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να επιφέρει, πιθανή 

εκμετάλλευση, παρενόχληση ή κακοποίηση τους. CYBER BULLYING ορίζεται ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός, εκβιασμός, ή παρενόχληση που μπορεί να υποστεί ένας ανήλικος, 

ή ένα άτομο ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας. Στην παρούσα έρευνα, θα παρατεθούν, τρόποι 

ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων, καθώς και τρόποι προστασίας και 

αντιμετώπισης, μιας ενδεχόμενης παρενόχλησης  

mailto:anna30theod@hotmail.com
mailto:teodionisop@hotmail.com
mailto:spanetsos@aspete.gr
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BA.1. Education III Session  
 

BA.1.1. “Are there correlations between the factors which influence the transfer of 

safety training in the workplace? Research and results from Greece”, V. Brinia, M. 

Efstathiou, E. Papaloi, M. Saravanou 

BA.1.2. “Training of young farmers in island agricultural areas: The Greek case”, V. 

Brinia, M. Efstathiou, E. Papaloi, M. Saravanou 

BA.1.3. “Emil Rousseau's in the era of universality”, P.Xirogianni  

BA.1.4. “Differentiation in teaching in an environment of a laptop computer for every 

student”, D. Spanos, A. Sofos 

BA.1.5. “Technology as a tool of historic knowledge and development of historic 

thought”, G. Thodis 

BA.1.6. “Pedagogical Speech according to Plotinus”, L. Platipodis 

BA.1.7. “The Secondary/High School Students’ Perceptionon “Nationalism” and 

“Heroism”, S. Kalle, E. Filippidou 

BA.1.8 “Parents and teachers, as persons actively involved in the child's 

socialization”, L. Gogou, P. Karakatsanis 

BA.1.9. “The consciousness of teachers with regard to their endendering role while 

adopting their teaching practices”, Th. Champidis 

BA1.10“Labour Market and Education: Positions and Views Education”, C. Kotios, 

Chr. Taousani, Al. Foukidou, 

BA.1.11. “T.V. performances by Evgenios Spatharis and establishment of Shadow 

Theatre as a spectacle for children”, A. G. Chotzakoglou 

BA.1.12. “The contribution of Deming Management System to the improvement of 

school management”, I. Thomopoulou, T. Kriemadis, X. Kariofillas  

BA.1.13. “The teacher’s role within the school reality’ M. Basmatzidou 

ΒA.2.14““Occasional intra-day and short-day absences of teachers in primary 

education and the applicable tutorial and administrative settings” Thomas Bakas 
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ΒΑ.1.1.“Are there correlations between the factors which 

influence the transfer of safety training in the workplace?” 

Research and results from Greece 

 
Vasiliki Brinia, 

Ph.D. Athens University of Economics and Business, 

email: vbrinia@aueb.gr 

 

Maria Efstathiou, 

M. Sc. Hellenic Open University, 

 

Evagelia Papaloi 

Ph. D. Hellenic Open University, 

 

Maria Christina Saravanou, 

B. Sc. Athens University of Economics and Business 

 

Abstract 

The purpose of this research is to present the process of the transfer of safety training 

in the company "Aluminium of Greece." Furthermore, it presents initial attempts to 

identify key factors affecting transfer of training in this company and the correlation 

between these factors. The survey conducted among 88 employees using 

questionnaires. The findings show that employees place great importance on safety 

training. Incentives for learning and transfer, the opportunity for implementation and 

personal career goals were associated in our study with some and / or all factors 

examined (age, experience, level of education, etc.). In addition, the researchers 

identified the need for evaluation of education not only immediately after its end, but 

overall evaluation especially some time after the training, in order to examine the 

value of education as an investment. For the evaluation of the educational programs 

the learning outcomes (expected knowledge, skills etc) as well as the change in 

working behavior were considered as essential. The findings also demonstrate the 

need for enrichment of education on security matters in order to improve the training 

of employees. 

 

Keywords: evaluation of the educational programs, training of employees, safety 

training 

mailto:vbrinia@aueb.gr
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BA.1.2. Training of young farmers in island agricultural 

areas: 

The Greek case 
 

Vasiliki Brinia, 

Ph.D. Athens University of Economics and Business, 

vbrinia@aueb.gr 

 

Panagiotis Papavasileiou, 

M. Sc. Hellenic Open University, 

 

Evagelia Papaloi 

Ph. D. Hellenic Open University, 

 

Maria Christina Saravanou, 

B. Sc. Athens University of Economics and Business 

 

Abstract 

The purpose of the research is to present the views of young farmers with regards to 

agricultural training, their training needs, as well as the importance of IT technology 

and the internet in agricultural training. There were 129 young farmers who 

participated, located in 23 islands belonging to the Cycladic complex of Greece. 

Questionnaires were used for the data collection and the research concluded that 

young farmers in Cyclades were, in general, positively situated towards agricultural 

training. They also stressed the importance of training content being specialised to 

local agricultural needs. Additionally, most farmers agreed on the importance of IT 

technology in the agricultural profession and training, but they do not seem to make 

extensive use of it. The research shed some light on the basic agricultural training 

parameters. These parameters need to be clearly defined in order to organise future 

efforts for the modernization of the agricultural profession in Greece. It is believed 

that the results will help official authorities (e.g. the Ministry of Agricultural 

Development and Food) to tailor future training programs according to the needs of 

the agricultural population and the regional peculiarities in cultivation and 

stockbreeding. 

 

Keywords: young farmers, agricultural training, training needs.  
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BA.1.3. “Emil Rousseau's in the era of universality” 
 

 

Ξηρογιάννη Παναγιώτα 

 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, 

pxirogianni@gmail.com 

 

Abstract 
Rousseau attains the resumption of the Socratic maieutic method and teaching of 

authentic thought which an educated person sets as a priority when teaching his or her pupils. 

Such a teacher-pedagogue has the experience of learning and teaching and constitutes as a 

being a passage, a bridge (Zarathustra) for other beings, provided he, himself, gives rise to 

meditation and maturing and does not provide solutions to his pupil’s questions. 

Knowledge for the teacher-pedagogue is, therefore, a chance for unique 

communication with his pupil, and, just like every such encounter, it is unique and 

irreproducible and it takes place for the sake of knowledge and not for utilitarian reasons both 

for the teacher himself and for his pupil too.  

Then, the being becomes conscious of the limits of knowledge and its abilities, 

because “self-knowledge” leads it to authentic happiness, always attempting things it is 

capable to succeed, abstaining from conceit. 

Nowadays, at the era of science, know-how and technocracy apotheosis, the Socratic 

“virtue is knowledge” acquires a new meaning, because knowledge needs virtue provided 

science can be used not only for good, but for bad too and thus become “wile”. 

However, authentic, free thought and fair-mindedness do ensure a man’s dignity and 

autonomy. 

keywords: Rousseau, Emile, Self-Activity, Self Knowledge, Education 

 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

48 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

BA.1.4. Differentiation in teaching in an environment of a 

laptop computer for every student 
 

Dimitris Spanos 
Educator PE19, PhD candidate Department of Education University of the Aegean 

dimitris.spanos @ gmail.com 

 

Alivizos Sofos 
Associate Professor Department of Education University of the Aegean 

 

Abstract 

Τhis research was conducted at a private school in Athens that implements a 1:1 

laptop initiative, in which all the teachers and students have their own personal laptop 

computer as part of their school life. The research question was: does teaching 

changes in a 1:1 laptop initiative environment? To answer the question, 172 hours of 

teaching observation were conducted during a school year divided into three phases: 

the beginning, the middle and the end of the year. The observation was made in all 5 

grades that participated in the program. For observation hour, the researcher filled a 

form that was designed for this purpose, based on a theoretical analysis model of 

teaching. The article closes by presenting the initial findings of the data analysis. 

Keywords: One-to-one laptop initiative, teaching 

 

Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία σε ένα περιβάλλον ενός 

φορητού υπολογιστή ανά μαθητή 

 
 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών που 

εφαρμόζει πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή, στο οποίο όλοι οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν το δικό τους προσωπικό φορητό υπολογιστή ως 

μέρος της σχολικής πραγματικότητας. Το ερώτημα που απασχόλησε την έρευνα ήταν 

εάν διαφοροποιείται η διδασκαλία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Για να απαντηθεί, 

πραγματοποιήθηκαν 172 ώρες παρατήρησης της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια ενός 

σχολικού έτους, χωρισμένο σε τρεις φάσεις: αρχή, μέση και τέλος της χρονιάς. Η 

παρατήρηση έγινε στο σύνολο των τάξεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από Δ' 

Δημοτικού έως και Β' Γυμνασίου. Για κάθε ώρα παρατήρησης, ο ερευνητής 

συμπλήρωνε ειδική κλείδα που σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό με βάση ένα 

θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης της διδασκαλίας. Το άρθρο κλείνει παρουσιάζοντας τα 

πρώτα πορίσματα από την ανάλυση των δεδομένων. 

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή, διδασκαλία 
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BA.1.5. Technology as a tool of historic knowledge and 

development of historic thought 
 

George V. Thodis, 

Philologist, ΜΑ in History Didactics 

giorgos_thodis@yahoo.gr 

 

Abstract 

The entrance of new technologies into the teaching practice of philological subjects, 

forms a new innovative pedagogical environment and strengthens the educational 

procedure when it is escorted, of course, by feasible teaching aims and appropriately 

designed, as well as, applicable activities. More specifically, in the subject of history, 

new technologies and the relative educational computer programs, which are based on 

the theoretical principles of the science of history, give additional worth to the 

learning subject and introduce new terms of formation of individual and collective 

identities, helping not only the understanding of the complexity and the depth of 

historical analysis, but also creating new beliefs and cultivating historical abilities. In 

this way, through the utilization of the relative computer programs or the Internet we 

could achieve, for example, the examination through time of a historical theme by 

comparing the tokens. Furthermore, the connection of time and space of a historical 

event or a historical period and their connection to the development could be 

achieved. In the same way we could correlate the geophysical situation with the 

different forms of cultural development or create illustrated narration and a lot more 

innovative practices. 

Key words: technology, History didactics, practices. 

 

Η τεχνολογία ως εργαλείο ιστορικής γνώσης και ανάπτυξης 

ιστορικής σκέψης 

 
Η είσοδος των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική των φιλολογικών 

μαθημάτων διαμορφώνει ένα νέο, καινοτόμο παιδαγωγικό περιβάλλον και 

ενδυναμώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, όταν συνοδεύεται, βέβαια, από εφικτούς 

διδακτικούς στόχους και κατάλληλα σχεδιασμένες και εφαρμόσιμες δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, στο μάθημα της Ιστορίας, οι Νέες Τεχνολογίες και τα σχετικά 

εκπαιδευτικά λογισμικά που στηρίζονται στις θεωρητικές αρχές της ιστορικής 

επιστήμης, δίνουν προστιθέμενη αξία στο γνωστικό αντικείμενο και εισάγουν νέους 

όρους συγκρότησης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, βοηθώντας τόσο στην 

κατανόηση της πολυπλοκότητας και του βάθους της ιστορικής ανάλυσης, όσο και στη 

δημιουργία νέων αντιλήψεων και στην καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων. Έτσι με 

την αξιοποίηση σχετικών λογισμικών ή του διαδικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

διαχρονική εξέταση ενός ιστορικού θέματος με τη σύγκριση τεκμηρίων. Επιπλέον 

μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση του χωροχρόνου ενός ιστορικού γεγονότος ή μιας 

ιστορικής περιόδου και η σχέση του με την εξέλιξη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 

γίνει ο συσχετισμός της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της πολιτιστικής 

ανάπτυξης ή η δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης καθώς και άλλες πολλές 

καινοτόμες πρακτικές. 

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογία, διδακτική της ιστορίας, πρακτικές 
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BA.1.6. Pedagogical Speech according to Plotinus 
 

Dr.Platipodes Lambrinos 

Tutor EAP 

Abstract 

The prototype of Plotinus, the founder of Neo-Platonism, who is the most important 

ancient Greek philosopher after Plato and Aristotle, has been Plato, who for many 

thinkers is the pioneer and founder of pedagogics. In contrast to Plato’s works, that 

are full of extensive and systematic discussions about education, learning and 

upbringing are only scattered thoughts on the above mentioned concepts in Enneads. 

Plotinus’ work, as described by his student Porphyrios, is mostly Ontology and 

Metaphysics. That doesn’t mean that his views are less important than his teacher’s or 

of the previous philosophers’ who dealt with pedagogical matters. The task of this 

work is first to interpret his differentiation from his prototype having in mind that he 

believed his work and his teaching as commentary and clarification of Plato’s work 

and secondly to describe Plotinus’ thoughts especially those concerning pedagogies 

and the “pedagogical speech”. 

The pedagogical speech is for Plotinus the key of learning, its characteristics fixing 

and reducing the intervention in human nature. Plotinus basically deals with 

Ontolology. But this fact doesn’t distract him from the truths of other sectors, even if 

he doesn’t occupy himself systematically in analyzing them. Having an excellent 

knowledge of approaching the truth, Plotinus, probably the best of all ancient 

philosophers reveals the power and the weaknesses of the main pedagogic means, that 

is the pedagogical speech, and in our opinion, he creates a new era for the man and 

the young of his time. His ideas as mentioned above are still interesting in our days, 

because he faces the problem ontologically and the solutions that derive from his 

philosophic approach work not only as a release but also as a renovation in this 

important scientific field and in the lives of both adults and young. 

 

Ο παιδαγωγών κατά Πλωτίνον λόγος 
 

Το πρότυπο του ιδρυτή του Νεοπλατωνισμού, του Πλωτίνου, του σπουδαιότερου 

αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, υπήρξε 

αναμφισβήτητα ο Πλάτων, ο οποίος για πολλούς στοχαστές αποτελεί τον πρωτοπόρο 

και τον θεμελιωτή διανοητή της παιδαγωγικής. Σε αντίθεση με τα έργα του Πλάτωνος 

που βρίθουν από εκτενείς και συστηματικές συζητήσεις για την παιδεία, τη μάθηση 

και την αγωγή, στις Εννεάδες ενυπάρχουν μόνο σκόρπιες σκέψεις για τις 

προαναφερόμενες έννοιες. Το έργο του Πλωτίνου, όπως μας το διέσωσε ο μαθητής 

και εκδότης του Πορφύριος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι Οντολογία και 

Μεταφυσική και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι θέσεις του 

Πλωτίνου είναι λιγότερο σημαντικές από του «δασκάλου» του ή των προγενέστερων 

φιλοσόφων της αρχαιότητας που ασχολήθηκαν με θέματα παιδείας και αγωγής των 

νέων. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι πρώτον να ερμηνεύσουμε και να 

αιτιολογήσουμε αυτήν τη διαφοροποίηση του Πλωτίνου από το πρότυπό του, με 

δεδομένο ότι ο ίδιος ο Πλωτίνος θεωρούσε το έργο και τη διδασκαλία του σχόλια και 

διευκρινίσεις επί του πλατωνικού έργου και κατά δεύτερον να καταγράψουμε τις 

σκέψεις του Πλωτίνου που αφορούν στην παιδαγωγική και ιδιαιτέρως στον 

«παιδαγωγούντα λόγο». 
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Ο παιδαγωγών λόγος, κατά τον Πλωτίνο, αποτελεί το κλειδί της μάθησης και της 

παιδείας, τα δε χαρακτηριστικά του παιδαγωγούντος λόγου ορίζουν ή περιορίζουν τη 

δυνατότητα επέμβασης στην ανθρώπινη φύση. Ο Πλωτίνος κατά βάσιν οντολογεί. Το 

γεγονός αυτό, όχι μόνο δεν τον απομακρύνει από τις αλήθειες και των άλλων τομέων 

του επιστητού, αλλά αντιθέτως τον καθιστά οξυδερκή και προνομιούχο μελετητή 

τους, έστω και αν δεν ασχολείται συστηματικά με την προσέγγιση και ανάλυσή τους. 

Έχοντας στη φαρέτρα του την πιο συστηματική μεθοδολογία προσπέλασης του όντος 

και προσέγγισης της αλήθειας, από όλους τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, 

αποκαλύπτει τη δύναμη και τις αδυναμίες του βασικότερου μέσου διαπαιδαγώγησης, 

του παιδαγωγούντος λόγου, και κατά τη γνώμη μας ανοίγει ένα καινούριο για την 

εποχή του κεφάλαιο, σχετικά με τα μέσα διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου και των 

νέων. Οι διατυπωθείσες από τον Πλωτίνο θέσεις, εξακολουθούν και στις μέρες μας 

να προξενούν το ενδιαφέρον, επειδή το πρόβλημα της παιδαγωγικής το αντιμετωπίζει 

στην ουσία του, οντολογικά, και επιπροσθέτως οι λύσεις που προκύπτουν από τις 

φιλοσοφικές του απόψεις, λειτουργούν όχι μόνο λυτρωτικά αλλά και ανανεωτικά σε 

αυτόν τον σημαντικό τομέα της επιστήμης, και της ζωής του ανθρώπου και των νέων 

.  

Λέξεις Κλειδιά: Πλωτίνος, Παιδαγωγών Λόγος, Παιδαγωγική, Μάθηση, Νέοι. 
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BA.1.7. The Secondary/High School Students’ Perception 

on “Nationalism” and “Heroism” 
 

Stella Kalle, 

PhD student, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 

stellakalle@hotmail.com 

 

Eleni Filippidou, 

PhD student, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 

filippidouel@yahoo.gr 

Abstract 

Who is a ‘hero’ in current school textbooks of History in Greece? And how is the 

concept perceived by the students? Is nationalism something to be learned by 

textbooks during education or by society? Can we be nationalist and humanist at the 

same time? Has the recent changes in the economical life of Greece changed the ideas 

of students about the nation or their political thinking? 

Textbooks are the dominant definition of the curriculum in schools and also a very 

representative portrayal of political, cultural and economic battles and compromises. 

They tend to convey broader cultural ‘messages’ and in terms of their social function 

bear similarities to government policy documents. Their function is to teach children 

“what their elders want them to know” and to “represent to each generation of 

students a sanctioned version of human knowledge and culture”. A survey to 

secondary and high school students of Greece and a thorough study of their textbooks 

of History focused on modern times will be presented in order to show the results of 

these crucial matters.  

Key words: Nationalism, heroism, textbooks, history lesson, Greece 

 

Οι αντιλήψεις των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για τον «εθνικισμό» και τον «ηρωισμό» 
 

Ποιος είναι ο «ήρωας» στα σύγχρονα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας; Και πως 

αντιλαμβάνονται αυτή την έννοια οι μαθητές; Ο εθνικισμός μπορεί να διδαχθεί μέσα 

από την εκπαίδευση και τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας ή διαμορφώνεται μέσα στην 

κοινωνία; Μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα εθνικιστές και ανθρωπιστές; Οι 

πρόσφατες αλλαγές στην οικονομική ζωή της Ελλάδας έχουν οδηγήσει στην αλλαγή 

των απόψεων των μαθητών για το έθνος και την πολιτική σκέψη; Τα σχολικά 

εγχειρίδια είναι η απαρχή του αναλυτικού προγράμματος και ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών διαμαχών και 

υποχωρήσεων που συμβαίνουν στον χώρο της Εκπαίδευσης. Έχουν την τάση να 

περνούν πολιτισμικά μηνύματα και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσει και 

τις ανάγκες της κυβερνητικής πολιτικής. Στόχος τους είναι να διδάξουν «όσα οι 

μεγαλύτεροι θέλουν οι μαθητές να γνωρίζουν» και να «εκπροσωπούν για κάθε γενιά 

μαθητών μία καθιερωμένη μορφή ανθρώπινης γνώσης και πολιτισμού». 

Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ 

ταυτόχρονα μελετήσαμε ενδελεχώς τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, επικεντρώνοντας 

την προσοχή μας στη σύγχρονη ιστορία, και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που 

δίνουν απαντήσεις στα ανωτέρω κρίσιμα ερωτήματα.  

Λέξεις κλειδιά: Εθνικισμός, ηρωισμός, σχολικά εγχειρίδια, μάθημα Ιστορίας, Ελλάδα 
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BA.1.8. Parents and teachers, as persons actively involved 

in the child's socialization 

 

Lela Gogou, 

Professor of Sociology of Education, Democritus University of Thrace 

Panagiotis Karakatsanis, 

Professor of Philosophy of Education, Democritus University of Thrace 

 

Abstract 

Because of their socialising rationale, the interest of socialisation theorists focuses on 

the institutions of family and school. Through the reforms of the modern Greek 

school, school life is now organised as a cooperation between teachers and parents, to 

better achieve the pupils' development into active actors. Based on the European 

experience, Greece is exploring ways for a closer and more effective cooperation 

between the family and the school, in order to address key problems of pupils, 

especially from underprivileged social and ethnic backgrounds. Despite these efforts, 

however, because of their different value systems, the cooperation between the two 

institutions is not that desired. 

 

Εκπαιδευτικοί και γονείς ως δρώντα πρόσωπα 

κοινωνικοποίησης του παιδιού. 

 

Το ενδιαφέρον των θεωρητικών της κοινωνικοποίησης εστιάζεται κυρίως στους 

θεσμούς της οικογένειας και του σχολείου εξ αιτίας των κοινωνικοποιητικών λογικών 

τους. Με τις μεταρρυθμίσεις του νεοελληνικού σχολείου οργανώνεται σήμερα η 

σχολική ζωή σε συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων ώστε να επιτυγχάνεται 

αρτιότερα η συγκρότηση των μαθητών σε ενεργητικά δρώντα πρόσωπα. Με βάση την 

ευρωπαϊκή εμπειρία διερευνώνται και στην Ελλάδα οι τρόποι στενότερης και 

αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα του μαθητικού πληθυσμού, κυρίως των μη 

προνομιούχων κοινωνικών και εθνοτικών περιβαλλόντων. Παρ’όλες τις προσπάθειες 

όμως η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών δεν είναι η επιθυμητή εξ αιτίας 

διαφορετικού αξιακού κώδικα που επικρατεί σε αυτούς. 
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BA.1.9. “The consciousness of teachers with regard to their 

endendering role while adopting their teaching practices” 

 

Ph.D. Theodoros Champidis 

Teacher of greek language and literature in Secondary Schools, Thessaloniki, 

eich7067@otenet.gr) 

 
Abstract 

The volume of research data that has lately arisen from, among other sources, the innovative 

approaches to gender in education has rendered unquestionably the issue of the construction 

of perceptions of the teachers as rather important. It is true that the teachers despite the 

centralization of the greek educational system, construct and hold perceptions through the 

hidden curriculum that provide the fertile ground for promoting gender stereotyping in our 

educational reality. Thus, those perceptions can constitute the research area for the 

consciousness degree of their engendered stereotyping through the educational process. 

The present research was conducted in a sample of teachers from Secondary Education. The 

data that were collected from an anonymous questionnaire, were recorded, coded, statistically 

processed and analyzed. The same data were then compared with current bibliographical 

findings and finally discussed in order to draw conclusions. The element of complacency of 

the teachers, a dominant finding of the research at its present stage, contributes to the 

confirmation of the realization of a creeping neosexism in the perceptions of the teachers that 

still prevails in our days despite the theoretical acceptance of the power of gender equality in 

education. 

Key words: teaching practices, engendered stereotyping, teachers’ perceptions 

 

«Η συνειδητότητα των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον 

εμφυλοποιητικό τους ρόλο κατά την υιοθέτηση των 

διδακτικών πρακτικών τους» 
 
Ο όγκος των ερευνητικών δεδομένων που τα τελευταία χρόνια προέκυψαν μεταξύ άλλων από 

τις καινοτόμες προσεγγίσεις του φύλου στην εκπαίδευση ανέδειξαν αναντίλεκτα ως 

σημαντικό το ζήτημα της κατασκευής των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Πράγματι, οι 

εκπαιδευτικοί παρά τον συγκεντρωτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσω του 

παραπρογράμματος δομούν και φέρουν αντιλήψεις οι οποίες συνιστούν το γόνιμο έδαφος 

προώθησης του στερεοτυπισμού του φύλου στο χώρο της εκπαιδευτικής μας 

πραγματικότητας. Έτσι, οι αντιλήψεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο διερεύνησης 

του βαθμού συνειδητότητας της τάσης έμφυλου στερεοτυπισμού τους μέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα σε δείγμα εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου δεδομένα υπέστησαν τη διαδικασία καταγραφής, 

κωδικοποίησης, στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Τα ίδια δεδομένα στη συνέχεια 

αντιπαραβλήθηκαν προς τα σύγχρονα βιβλιογραφικά πορίσματα και, τέλος, σχολιάστηκαν, 

προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Το στοιχείο του εφησυχασμού των 

εκπαιδευτικών, κυρίαρχο πόρισμα της έρευνας στην παρούσα φάση, συμβάλλει στην 

επίρρωση της διαπίστωσης ενός υφέρποντος νέο-σεξισμού στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που επιβιώνει στις μέρες μας παρά τη θεωρητική παραδοχή ισχύος της 

ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.  

Λέξεις, κλειδιά: διδακτικές πρακτικές, έμφυλος στερεοτυπισμός, αντιλήψεις εκπαιδευτικών 
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BA1.10. “Labour Market and Education: Positions and 

Views Education” 
 

Κωνσταντίνος Κότιος, 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY, Ph.D Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Χρήστος Ταουσάνης, 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY, Ph.D Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Αλεξάνδρα Φουκίδου, 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY, MSc Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, MSc Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

EMPLOY Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας 

Βασιλίσσης Όλγας 97, Θεσσαλονίκη, 54643 

Βερανζέρου 31, Αθήνα, 10432 

Τηλέφωνο: 2310230545, 2117706766 

E-mail: info@e-employ.gr 
Abstract 

The main purpose of this paper is the investigation of educators’ views and opinions 

concerning topical issues about labor market and education. Specifically, the research 

was conducted on a sample of 315 educators of various specialties, the period October 

2012 to February 2013, by distributing questionnaires. The results of this research 

have demonstrated that the respondents presented pessimistic regarding the 

improvement of working conditions in the country and the absorption in the public 

sector. Moreover, we realize that there is a climate of uncertainty and insecurity in 

their working environment, and a strong desire for professional development. At the 

same time, participants seem to consider that the career orientation is necessary as 

guidance service. 

Key words: Career Orientation, Labor Market, Educators 

 

Αγορά Εργασίας & Εκπαίδευση: Θέσεις και Απόψεις 

Εκπαιδευτικών 
 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με βασικό σκοπό τη διερεύνηση των θέσεων 

και των απόψεων που σχηματίζουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με επίκαιρα θέματα 

αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

δείγμα 315 εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, την χρονική περίοδο Οκτώβριος 

2012 έως Φεβρουάριος 2013, με την διανομή γραπτών ερωτηματολογίων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν πως το σύνολο των ερωτηθέντων 

παρουσιάζεται απαισιόδοξο όσον αφορά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη 

χώρα και την απορρόφηση στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, διακρίνεται, από τις 

απαντήσεις, ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας τους, 

με έντονη την επιθυμία τους για επαγγελματική εξέλιξη. Παράλληλα, οι 

συμμετέχοντες φαίνεται να εκτιμούν αναγκαίο τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

σε συντριπτικό ποσοστό. 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αγορά Εργασίας, Εκπαιδευτικοί 
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BA.1.11. “T.V. performances by Evgenios Spatharis and 

establishment of Shadow Theatre as a spectacle for 

children”, 

 
Anthi G. Chotzakoglou 

Theatre historian – Researcher 

 

Abstract 

The aim of the lecture is to show study and make a “map” of the evolution of Shadow 

(Puppet) Theatre: from performances for adults in countryside or coffee shops to 

educational performances for children. Considering the role of technological 

achievements in the earlier period of Shadow Puppet Theatre (e.g. change of lighting, 

usage of microphone, gramophone, etch.) it will be attempted to show the 

contribution of new technological achievements during most recent years, especially 

through public television broadcasting. By presenting the most significant T.V. shows 

of Evgenios Spatharis, we shall attempt to decode his role in the establishment of 

Shadow (Puppet) Theatre as a spectacle focused on children. 

In this frame, we shall examine various factors, as the plays that Spatharis chose to 

perform, his models and adaptations, the use of language, the manufactured shadow 

puppets and scenery, his partners, the problems he encountered due to strict timelines 

as well as the solutions he gave, and finally, the response his shows met. 

The lecture will be accompanied by wide presentation of visional material (photos, 

sketches, manuscripts, etch.) relating to Spatharis’ T.V. shows, deriving from private 

and museum collections.  

Key words: Shadow (Puppet) Theatre, Spatharis, Television, Spectacle for children, 

Educational performances  

 

«Οι Τηλεοπτικές παραστάσεις του Ευγ. Σπαθάρη και η 

συμβολή τους στην καθιέρωση του Θεάτρου Σκιών ως 

θέαμα για παιδιά» 
 
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση και μελέτη της πορείας του Θεάτρου 

Σκιών από παραδοσιακό νυχτερινό θέαμα της υπαίθρου και των καφενείων σε θέαμα 

απευθυνόμενο σε παιδιά και παιδαγωγικό “όργανο”.  

Γνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε η εξέλιξη της Τεχνολογίας σε πρωιμότερη φάση του 

Θεάτρου Σκιών (χρήση μικροφώνου, γραμμοφώνου, φωτισμού, κ.λπ.), θα επικεντρωθούμε 

εδώ στη συμβολή της Τεχνολογίας (Τηλεόραση) κατά την εποχή που ακολούθησε. Μέσα από 

την καταγραφή των σημαντικότερων σταθμών – τηλεοπτικών εκπομπών του Ευγ. Σπαθάρη 

στην Κρατική Τηλεόραση θα επιχειρηθεί να εξακριβωθεί η συμβολή τους (;) στην καθιέρωση 

του Θεάτρου Σκιών ως κατ’ εξοχήν θεάματος για παιδιά.  Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετασθούν 

παράγοντες όπως τα κίνητρα επιλογής συγκεκριμένων έργων (θεματολόγιο) και οι πηγές 

τους, η σκηνογραφία και η τεχνοτροπία των φιγουρών, η χρήση της γλώσσας, οι συνεργάτες 

που αξιοποιήθηκαν, η πρόσληψη των παραστάσεων αλλά και ο ρόλος των χρονικών 

περιορισμών, του μοντάζ, οι κατευθύνσεις (;) της παραγωγής. 

Εν παραλλήλω, θα προβληθεί οπτικό υλικό από σύνεργα και τηλεοπτικές παραστάσεις του 

Ευγ. Σπαθάρη, προερχόμενο κατά βάση από συλλογές ιδιωτών και μουσείων.  

Λέξεις-κλειδιά: Θέατρο Σκιών, Τηλεόραση, Σπαθάρης, Θέαμα για παιδιά, Παιδαγωγικές 

παραστάσεις 
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BA.1.12. The contribution of Deming Management System 

to the improvement of school management 
 

Ioanna Thomopoulou,  

M.Sc, Ph.D. Candidate, University of Peloponnese 

ioannathom@gmail.com 

 

Thanos Kriemadis, 

Ph.D., M.B.A.,Professor, University of Peloponnese 

thkriemadis@yahoo.com 

 

Xaris Kariofillas,  

M.Sc, Ph.D. Candidate, University of Peloponnese 

xariskar@gmail.com 

Abstract  

The Deming Management Method is a quality management method which has caused 

several significant improvements in competitiveness in American, Japanese and 

European management practices applied in profit, public and nonprofit sectors.  

The purpose of this study is to examine the extent to which the Deming Management 

Method can be applied to the management of schools and the contribution of the 

implementation of this Method to the enhancement of quality of schools. 

The following 14 Points of Deming’s Theory will be examined, analyzed and 

presented as an integrated management system for contemporary schools: 

 Create constancy of purpose for improvement of service. 

 Adopt the new philosophy. 

 Cease dependence on mass inspection. 

 End the practice of awarding business on the basis of the price tag. 

 Improve constantly and forever the system of production and service. 

 Institute training on the job. 

 Institute leadership. 

 Drive out fear. 

 Break down barriers between departments. 

 Eliminate slogans, exhortations and targets for the workforce. 

 Eliminate work standards and management by objective. 

 Remove barriers that rob people of pride of workmanship. 

 Implement Education and self-improvement program. 

Put everybody in the organization to work to accomplish the transformation. 

 

Keywords: Deming, Management System, School Management, Quality 
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Η Συμβολή του Συστήματος Διοίκησης Deming στην 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των Σχολικών 

Μονάδων 
 

Με την παρούσα έρευνα προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε το βαθμό στον οποίο 

το Σύστημα Διοίκησης Deming βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της Διοίκησης των 

Σχολικών Μονάδων, καθώς επίσης και τη συμβολή αυτού του Συστήματος στη 

βελτίωση της Ποιότητας των Σχολικών Μονάδων. 

Τα παρακάτω 14 Σημεία της Θεωρίας του Deming θα εξετασθούν, θα αναλυθούν και 

θα παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο Σύστημα Διοίκησης για τις Σχολικές Μονάδες: 

 Υιοθετήστε συνέπεια σκοπού που αφορά στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών. 

 Υιοθετήστε τη νέα φιλοσοφία διοίκησης. 

 Καταργήστε την εξάρτηση από συστήματα ελέγχου / επιθεώρησης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας. 

 Σταματήστε να επιλέγετε τους προμηθευτές σας μόνο βάσει της χαμηλότερης 

τιμής.  

 Εστιάστε στη συνεχή βελτίωση του συστήματος παραγωγής και παροχής 

υπηρεσιών. 

 Καταρτίστε το ανθρώπινο δυναμικό στον τρόπο εργασίας του. 

 Υιοθετήστε τις αρχές της Ηγεσίας. 

 Καταργήστε το φόβο στο χώρο εργασίας. 

 Ενθαρρύνετε την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. 

 Εξαλείψτε τα συνθήματα και τις παραινέσεις σχετικά με την ποιότητα. 

 Αποφύγετε τους αριθμητικούς στόχους και τη Διοίκηση μέσω Στόχων. 

 Δημιουργήστε τις συνθήκες εκείνες ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται 

υπερήφανοι για την εργασία τους 

 Δρομολογήστε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης.  

Αναλάβετε δράση ώστε να πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός του οργανισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Deming, Σύστημα Διοίκησης, Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Ποιότητα 
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BA.1.13. “The teacher’s role within the school reality’ 
 

Μπασματζίδου Μαρία, 

 ΜΕd 

Δ/ντρια 10
ου

 Δ.Σχ.Νεάπολης, Θεσ/νίκης 

mariabasm@gmail.com 

 

Research has shown the importance of the interpersonal involvement of the teacher-

student leading to the development of personal relationships and positive reactions 

which make teaching easier as they create motivations and autonomy as well as 

promoting the social and emotional development of the students. 

The teacher’s personality and attitude together with his teaching methods and 

strategies prove to be of great importance for creating quality relationships – so that 

students will grow through them emotionally, but also develop special abilities, 

necessary in their adult life. 

The teacher is responsible for playing a leading role in the successful student’s move 

from home to school; through the constructive teacher-student communication and 

unique relationship, the student will be led them not just to the acquisition of 

knowledge but also to the development of social and emotional abilities. 

Key words: teacher, interactive relationships, social-emotional abilities  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική πραγματικότητα 
 

Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει τη σπουδαιότητα της διαπροσωπικής εμπλοκής 

δασκάλου-μαθητή, που οδηγεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων 

και στη δημιουργία θετικού κλίματος το οποίο διευκολύνει τη μάθηση, την ανάπτυξη 

κινήτρων, την αυτονομία, την κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών. 

Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, οι χειρισμοί του εντός και εκτός τάξης, οι 

μορφές και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί, αποδεικνύονται πολύ μεγάλης 

σημασίας, για τη σύναψη ποιοτικών σχέσεων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 

αναπτυχθούν συναισθηματικά αλλά και να ωριμάσουν, αποκτώντας δεξιότητες, που 

θα είναι απαραίτητες στην ενήλικη ζωή τους. 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός που καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο, στην πετυχημένη μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο σχολείο και μέσα από 

την επικοινωνία και την καλλιέργεια ποιοτικών σχέσεων με τους μαθητές του, να 

τους οδηγήσει όχι μόνο στη μάθηση, αλλά και στην απόκτηση κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικός, σχέσεις αλληλεπίδρασης, κοινωνικοσυναισθηματικές 

δεξιότητες 
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ΒA.2.14“Occasional intra-day and short-day absences 

of teachers in primary education and the applicable 

tutorial and administrative settings” 
 

Μπάκας Θωμάς 

Επίκ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης Εκπαίδευσης 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

 

The present study presents the tutorial and administrative settings of the Ministry 

of Education that are applied during the intra-day and short-day absences of teachers 

in Primary Education.  

Target of this study is to present, comment and interpret both the views of Ministry 

of Education and teachers as agreed in DOE (Greek Teachers Federation?). This 

literature review is based on legislative texts from the Ministry of Education and 

views that have been supported from DOE from 2000 up to now.  

In this study, basic problems arising from legislative settings are discussed, 

drawbacks of the current legislation are also mentioned and suggestions to tackle 

these issues are proposed.  

 

 

Οι έκτακτες ολιγόωρες ή ολιγοήμερες απουσίες των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 

παιδαγωγικές-διοικητικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται. 
 

 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις παιδαγωγικές και διοικητικές ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Παιδείας οι οποίες εφαρμόζονται κατά τις έκτακτες ολιγόωρες ή 

ολιγοήμερες απουσίες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στόχος της είναι να αναδειχθούν, να σχολιασθούν και να ερμηνευθούν οι απόψεις οι 

οποίες υποστηρίζονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών μέσα από τις απόψεις της Δ.Ο.Ε. 

Συγκεκριμένα γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσα από τα νομοθετικά 

κείμενα και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και μια παρουσίαση και 

ανάπτυξη των απόψεων οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη ΔΟΕ για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από το 2000 μέχρι σήμερα. 

Στη μελέτη αυτή αναδεικνύονται τα βασικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται 

από τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται, επισημαίνονται οι αδυναμίες που υπάρχουν και 

διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: απουσίες εκπαιδευτικών, παιδαγωγικές-διοικητικές ρυθμίσεις, 

αναπλήρωση εκπαιδευτικών, Δ.Ο.Ε., Υπουργείο Παιδείας, Νομοθετικό πλαίσιο. 
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BA.2. Education IV Session  
 

BA.2.1. “Alternative teaching approaches and promotion of the “social values”: the 

example of Intercultural Education and Education for Sustainable Development in 

Primary and Secondary Education”, G. Kadigiannopoulos, M. Karavida 

BA.2.2. “A shift from L. 2413/1996 about education in the Greek language abroad to 

the e-deliberation about L. 4027/2011”, E. Κalerande 

BA.2.3. “Parental involvement and participation in student’s team work”, S. 

Karoumbalis 

BA.2.4. “Attitudes of Philologists of the Prefecture of Kavala towards ICT after their 

B –level training on ICT”, S. Tsoutsa, C. Kedraka 

BA.2.5. “Explore the attitudes of parents regarding their involvement in the learning 

process at Primary School”, J. Kladakis 

BA.2.6. “Instructional technology for an effective lesson in a constructivist learning 

context. A research in Secondary Education and Religious Education”, E. 

Matsagouras, M. Koukounaras-Liagis 

BA.2.7. “Digitized Archive of Neoellinika Anagnosmata”, C. Coumbarou-Hanioti 

BA.2.8. “Using Digital Tools to Enhance Teaching and Learning in Music 

Education”, Th. Koutsoupidou 

BA.2.9. “Privileged education policy: A study on telemedicine education in primary 

schools”, A. Zafeiratou, E. Kalerante 

ΒΑ.2.10“How the gender factor influence schoolgirls to choose or not choose schools 

related to ICT”,E. Alexopoulou, P. Alexopoulou, M. Hatziyannaki 

ΒΑ 2.11 “The use of modern information and communication technologies as a 

means of diversification of teaching and learning in Greek schools”,S. Kaldi, H. 

Tziovara  

B.A. 2.12 “A teaching approach that leverages the innovative elements of the Single 

Program of Foreign Language (ISL -XG)”, K. Diamesi  

B.A.2.13. “Digital History: definitions, concepts and observations” K. Papakosta 

ΒA.2.14. “School Management & Social Justice: From Theory to Practice’ D. Zachos 
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BA.2.1. Alternative teaching approaches and promotion of 

the “social values”: the example of Intercultural Education 

and Education for Sustainable Development in Primary and 

Secondary Education 
 

Kadigiannopoulos George 

Professor of Home Economics, Msc in Sustainable Development, 

PhD candidate University of Ioannina, 

gkadig@gmail.com 

 

Karavida Maria 

Preprimary school teacher Post Graduate Student, University of Ioannina 

katpappouli@yahoo.gr 

 

Abstract 

Intercultural Education and Education for Sustainable Development are relatively new 

concepts in the Greek educational system, while the teaching of the “social values” 

constitutes a perennial objective of the Educational Sciences. More particularly, 

Intercultural Education and Education for Sustainable Development are governed by 

principles and values that may contribute to the proper functioning of society, 

improving social well-being and the respect for man and the environment (Halstead, 

1996).  

The aim of the present paper is to highlight, through a review of Greek and foreign 

bibliography, the fact that Intercultural Education and Education for Sustainable 

Development can serve – on a theoretical and practical level – as a medium, whether 

separately or in combination, for the advancement of social values in Primary and 

Secondary Education. 

 At the beginning, it is observed that this advancement necessitates the exploitation of 

teaching strategies that reinforce alternativeness and offer opportunities for 

communication, interaction, cooperation, the development of team spirit and critical 

thinking. At the same time, the utilization of ICT may act in a beneficial way. At the 

end, it becomes obvious that Intercultural Education and Education for sustainable 

development can substantially contribute to the promotion of the social values in 

Primary and Secondary Education, on both a theoretical and a practical level. 

Key words: alternative teaching approaches, social values, intercultural education, 

education for sustainable development 
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Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και προώθηση των 

«κοινωνικών αξιών»: το παράδειγμα της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

 
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

αποτελούν σχετικά νέες έννοιες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Την ίδια 

στιγμή, η διδασκαλία των «κοινωνικών αξιών» συνιστά μόνιμο ζητούμενο των 

επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη εμφορούνται από αρχές και αξίες που δύνανται να 

συνεισφέρουν στην ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, αυξάνοντας την 

κοινωνική ευημερία και το σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Halstead, 

1996).  

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει, μέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, πώς η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη μπορούν να λειτουργήσουν, σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο, ως μέσο, τόσο αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά, για την προώθηση 

κοινωνικών αξιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, 

παρατηρείται ότι για την προώθηση των κοινωνικών αξιών προβάλλει η 

αναγκαιότητα της αξιοποίησης στρατηγικών διδασκαλίας που ενισχύουν την 

εναλλακτικότητα και παρέχουν ευκαιρίες επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, 

συνεργασίας, ομαδικότητας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, ενώ ταυτόχρονα, η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ δύναται να λειτουργήσει εποικοδομητικά. Καταληκτικά, είναι 

εμφανές ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση των κοινωνικές αξιών 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο. 

Λέξεις - κλειδιά: εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, κοινωνικές αξίες, 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη  
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BA.2.2. A shift from L. 2413/1996 about education in the 

Greek language abroad to the e-deliberation about L. 

4027/2011 
 

Κalerande E, 

Assistant Professor University of Macedonia 

 

Abstract 

The e-deliberation procedure conducted before voting L. 4027/2011 is studied in the 

present paper. The aim is to approach the dynamic discourse being the true nature of 

e-deliberation through the research tool of Content Analysis, its structure-and-content-

related limits, which have presumably formed its instrumental use, as a means of 

direct democracy. The responses provided by the carriers involved in e-deliberation 

are also examined and classified in special sets corresponding to interests and themes 

sections in which, formally or non formally, they are incorporated on the basis of their 

political discourse for a form of education explicitly or implicitly related to the 

dynamics of a culture conducive to enhancing the bonds and relations to the country 

of origin.  

In the e-deliberation procedure the individuals’ discourse analysis is important; in 

other words, the communication itself manifesting a relation or an emotional-political 

moral response to a political proposal for participation and expressing opinion. This 

way, the individuals get the impression of being co-formulators in the political 

narration by giving meaning to a “bio-political” evolution in which the terms of 

educational policy formulation are interpreted under a e-democratic frame which, 

irrespective of ambiguities, is conducive to transforming decisions as the outcome of 

political consideration in which the subjects themselves are also participants by 

canceling the procedure of the single-sided, insecure decisions made by close political 

groups towards the generation of flexible e-political participation models. 

Key words: e-deliberation, legislation, education in the Greek language, educational 

policy 

 

Από το Ν. 2413/1996 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό στη ηλεκτρονική διαβούλευση για το Ν. 

4027/2011 
 

Στην εργασία μας εξετάζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, που 

πραγματοποιήθηκε πριν από την ψήφιση του Ν. 4027/2011. Στόχος μας είναι να 

προσεγγιστεί, με το ερευνητικό εργαλείο της Ανάλυσης Περιεχομένου, ο δυναμικός 

λόγος, που χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική διαβούλευση, τα όρια που τέθηκαν στη 

δομή και το περιεχόμενο της, που θεωρητικά σχηματοποίησαν και την εργαλειακή 

της χρήση, ως οργάνου άμεσης δημοκρατίας. Εξετάζονται οι απαντήσεις των φορέων, 

που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική διαβούλευση και κατηγοριοποιούνται σε ειδικές 

κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε κύκλους ενδιαφερόντων και θεματικών, στις οποίες 

τυπικά ή άτυπα εντάσσονται με τον πολιτικό τους λόγο για μια μορφή εκπαίδευσης, 

που σχετίζεται ρητά ή υπόρρητα με την δυναμική μιας κουλτούρας ενδυνάμωσης 

δεσμών και σχέσεων με τη χώρα καταγωγής. 
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Είναι σημαντικό ότι στην αξιολόγηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης αναλύεται και ο λόγος των ατόμων, δηλαδή η ίδια η επικοινωνία που 

εκφράζει μια σχέση ή μια συναισθηματική- πολιτική ηθική απόκριση σε μια πολιτική 

πρόταση συμμετοχής και έκφρασης γνώμης δίνοντας την εντύπωση στα άτομα ότι 

συνδιαμορφώνουν μια πολιτική αφήγηση νοηματοδοτώντας μια «βιο-πολιτική» 

εξέλιξη, όπου οι όροι της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής ερμηνεύονται σε 

ένα ηλεκτρονικό δημοκρατικό πλαίσιο, που παρά τις αμφισημίες μετασχηματίζει τις 

αποφάσεις ως προϊόντα πολιτικού προβληματισμού, στους οποίους μετέχουν και τα 

ίδια τα υποκείμενα, αναιρώντας τη διαδικασία των μονομερών, επισφαλών 

αποφάσεων από κλειστές, πολιτικές ομάδες δημιουργώντας ευέλικτα μοντέλα 

ηλεκτρονικής πολιτικής συμμετοχής. 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική διαβούλευση, νομοθεσία, ελληνόγλωσση εκπαίδευση, 

εκπαιδευτική πολιτική 
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BA.2.3. Parental involvement and participation in student’s 

team work 
 

Karoumbalis Spiridon 

Director of Primary School "St. Andrew" New Smyrna, 

MSc in Organization and Administration of Education 

sik6161@yahoo.com 

Abstract 

Parental involvement is a powerful environmental factor shaping students’ 

performance. Yet, as school performance, we cannot define only the academic 

achievements in courses, but also a number of important skills acquired by students in 

school. One of these is the participation of the student at teamwork in the classroom, 

an important skill that is developed within the contemporary collaborative learning 

environments. On the other hand, the types of parental involvement are quite diverse 

with many similarities and differences between the different educational systems. In 

the present study investigated the relationship between five (5) factors of parental 

involvement, firstly with academic achievements of students in the courses of Greek 

Language and Mathematics and secondly with their participation in teamwork in the 

classroom. The latter relationship has been explored much less than the first, which is 

the specificity of our research. It also examines the extent to which some demographic 

characteristics differ from factors of parental involvement. The statistical findings 

show that some of the factors of parental involvement correlated positively but also 

negatively with academic achievements and with the participation of students in 

teamwork in the classroom. 

Keywords: parental involvement, performance, participation in teamwork 

 

Γονεϊκη εμπλοκή και συμμέτοχη των μαθητών σε ομαδικές εργασίες 
 

Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ένας ισχυρός περιβαλλοντικός παράγοντας διαμόρφωσης 

της σχολικής επίδοσης. Ως σχολική επίδοση όμως δεν μπορούμε να ορίσουμε μόνο 

την ακαδημαϊκή απόδοση στα μαθήματα, αλλά και ένα πλήθος σημαντικών 

δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο. Μία από αυτές είναι η συμμετοχή 

του μαθητή τις ομαδικές εργασίες της τάξης, μια σημαντική δεξιότητα που 

αναπτύσσεται μέσα στα σύγχρονα ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Από 

την άλλη μεριά τα είδη της γονεϊκής εμπλοκής παρουσιάζουν αρκετή ποικιλομορφία 

με πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές ανάμεσα στα διάφορα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Στην παρούσα έρευνα ερευνάται η σχέση ανάμεσα σε πέντε (5) 

παράγοντες γονεϊκής εμπλοκής, πρώτα με τη σχολική επίδοση των μαθητών στην 

επίδοσή τους στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και μετά με 

τη συμμετοχή τους στις ομαδικές εργασίες στην τάξη. Η τελευταία σχέση έχει 

διερευνηθεί πολύ λιγότερο από την πρώτη, γεγονός που αποτελεί και την 

ιδιαιτερότητα της έρευνας μας. Επίσης εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο κάποια 

δημογραφικά χαρακτηριστικά διαφέρουν σε σχέση με τους παράγοντες της γονεϊκής 

εμπλοκής. Τα στατιστικά ευρήματα δείχνουν ότι κάποιοι από τους παράγοντες της 

γονεϊκής εμπλοκής συσχετίζονται θετικά αλλά και αρνητικά και με τη σχολική 

απόδοση και με τη συμμετοχή των μαθητών στις ομαδικές εργασίες. 

Λέξεις Κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, επίδοση, συμμετοχή σε ομαδική εργασία 
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BA.2.4. Attitudes of Philologists of the Prefecture of Kavala 

towards ICT after their B –level training on ICT 
 

Tsoutsa Stavroula, 

Med Education, Secondary Education teacher 

tsoutsa.stavroula @ gmail.com 

 

Kedraka Catherine, Lecturer, 

Democritus University of Thrace 

kateked@otenet.gr 

 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the attitudes acquired by philologists of the 

Prefecture of Kavala after their training (B-Level) in the course: "Training Teachers 

to the Use and Exploitation of ICTs in Educational Process", offered by the Greek 

Ministry of Education. Specifically, the study’s objectives are to determine whether 

there are changes in their way of teaching, due to the adult learning process they have 

followed. Qualitative research was conducted using focused interviews as the main 

tool. Additionally, two diaries were used, the informants’ and the researchers’ diary. 

The sample was eight philologists that have successfully attended this training course 

and they teach in Kavala’s secondary education schools. Content analysis was chosen 

for data processing. The findings showed that the trained philologists have cultivated 

fresh attitudes which lead them to change their teaching practices.  

 

Στάσεις των φιλολόγων εκπαιδευτικών του Ν. Καβάλας 

μετά την επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ Β Επιπέδου 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει τις στάσεις των φιλολόγων 

εκπαιδευτικών του N. Καβάλας μετά την επιμόρφωσή τους στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών), ανά ειδικότητα, να εντοπίσει τις μεταβολές που 

οφείλονται στην επιμορφωτική διαδικασία και τον τρόπο που η αλλαγή αυτή 

εκδηλώθηκε μέσα από τη διδακτική τους πρακτική. Το δείγμα της ποιοτικής έρευνας 

είναι 8 φιλόλογοι εκπαιδευτικοί του Ν. Καβάλας που έχουν επιμορφωθεί στο έργο 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» από το 2008 έως το 2011, έχουν επιτύχει στις 

εξετάσεις πιστοποίησης της επιμόρφωσης αυτής, και διδάσκουν σε γυμνάσια και 

λύκεια του νομού Καβάλας. Ως τεχνικές συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η 

συνέντευξη, το Ημερολόγιο του Πληροφοριοδότη και το Ημερολόγιο του Eρευνητή. 

Τα ευρήματα φανερώνουν ότι υπήρξε μεταβολή στις στάσεις των επιμορφωθέντων 

εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωσή τους και η μεταβολή αυτή εκφράστηκε και 

μέσα από μεταβολές στη διδακτική τους πρακτική. 

 

mailto:kateked@otenet.gr
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BA.2.5. Explore the attitudes of parents regarding their 

involvement in the learning process at Primary School 
 

John Kladakis 
Headmaster of Primary School, M. Ed. 

Dr. Faculty of Primary Education, University of Athens 

 

Abstract 

Study focused on parent’s attitude towards involvement in elementary school 

children’s learning process at school. It was grounded in Hoover-Dempsey & 

Sandler’s (2005) theoretical model of the parental involvement process. The specific 

study addresses three questions: a) To what extend the types of school-based 

involvement of Hoover-Dempsey & Sandler’s theoretical model are monitored in 

Greek families? b) Which statistically significant differences as a result of series of 

independent variables -such parents’ age and gender, marital status, child’s class and 

gender, parents’ profession and cultural level- are monitored in the types of Greek 

school-based involvement? c) Among parent’s motivations for involvement, parents’ 

perceptions on invitations for involvement and parents’ perceived life context which 

are the strongest predictors of Greek parental school-based involvement?  

Results reveal multidimensional and limited school-based involvement for Greek 

parents. 

 

Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με την 

εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο σε 

επίπεδο Δημοτικού Σχολείου 
 

Έρευνα που εστιάζει στη μελέτη των στάσεων των γονέων αναφορικά με την 

εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου. Εδράζεται 

στο θεωρητικό μοντέλο γονικής εμπλοκής των Hoover-Dempsey & Sandler’s (2005). 

Επιμέρους πτυχή της έρευνας εστιάζει στη διερεύνηση των στάσεων των γονέων 

σχετικά με την εμπλοκή τους με βάση το σχολείο και επιδιώκει να απαντήσει στα 

εξής ερωτήματα: α) Σε ποια έκταση τύποι του συγκεκριμένου θεωρητικού μοντέλου 

γονικής εμπλοκής με βάση το σχολείο καταγράφονται στην ελληνική 

πραγματικότητα. β) Ποιες στατιστικώς σημαντικές διαφορές συνεπεία μιας σειράς 

ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως η ηλικία και το φύλο των γονέων, η οικογενειακή 

κατάσταση, το φύλο και η τάξη του παιδιού, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο 

του γονέα ανιχνεύονται στους τύπους της γονικής εμπλοκής με βάση το σχολείο. γ) 

Ανάμεσα στα προσωπικά γονικά κίνητρα για εμπλοκή, τις γονικές αντιλήψεις για 

προσκλήσεις εμπλοκής και το οικογενειακό πλαίσιο ζωής διερευνάται ποιο συνιστά 

την ισχυρότερη πρόβλεψη για τη γονική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία με βάση 

το σχολείο.  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κατά κύριο λόγο 

περιορισμένης γονικής εμπλοκής με βάση το ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. 
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BA.2.6. Instructional technology for an effective lesson in a 

constructivist learning context. A research in Secondary 

Education and Religious Education. 
 

Elias Matsagouras. 
Professor Primary Education Dep.E.K.PA 

 

Marios Koukounaras-Liagis 

Lecturer, Theologias Dep. E.K.PA 

Abstract 

This paper presents educational research of a Professor and a Lecturer in Teaching 

methodology on instructional technology and its effectiveness within the 

constructivist learning context. The term "instructional technology" is used in the 

strictest sense to indicate the use of instructional technology in conjunction with the 

teaching methods and the nature of the subject of Religious Education. The action 

research started in 2012 and took place in the 1st Gymnasium Acharnon in 

cooperation with the teacher of Religious Education. Considering the socio-cultural 

and economic conditions of the school environment, the nature of the subject and the 

principles of the constructivist theory the study researches educational practices with 

interpretative-ethnographic methods. The researchers attempt to answer the question 

whether the design of learning environments that are based on a series of activities 

within the constructivist learning framework is effective. The procedure raises other 

inherent issues, such as goal setting, students’ activation, interactive-learning 

communities’ relations, evaluation, different approaches to the subject and the 

curriculum. In this paper also the researchers for the first time present the design and 

the process of the ongoing research focusing on the way they co-operated with the 

Religious Education teacher in designing. Moreover, they reveal the key role in 

research of the instructional technology of designing learning activities. 

Keywords: Action research, constructivism, Religious Education, instructional 

technology, instructional design.  

 

Διδακτική τεχνολογία για ένα αποτελεσματικό μάθημα σε 

κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό πλαίσιο. Έρευνα στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο μάθημα των 

Θρησκευτικών. 
 

Στο άρθρο παρουσιάζεται η εκπαιδευτική έρευνα δύο καθηγητών-ερευνητών της 

Διδακτικής με θέμα τη διδακτική τεχνολογία και την αποδοτικότητα της σε 

κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό πλαίσιο. Ο όρος «διδακτική τεχνολογία» 

χρησιμοποιείται με τη στενή του σημασία για να δηλωθεί η διδακτική χρήση της 

τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις διδακτικές μεθόδους και τη φύση του διδακτικού 

αντικειμένου. Η έρευνα-δράση ξεκίνησε το 2012 και πραγματοποιείται στο 1
ο
 

Γυμνάσιο Αχαρνών στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικο-πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες του περιβάλλοντος του 

σχολείου, τη φύση του μαθήματος και οπωσδήποτε τις αρχές του κονστρουκτιβισμού 

μελετώνται οι εκπαιδευτικές καταστάσεις με εθνογραφικές-ερμηνευτικές μεθόδους. Η 

έρευνα επιχειρεί διερευνητικά να απαντήσει και στο ερώτημα αν ο σαφής 
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προγραμματισμός δραστηριοτήτων στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο είναι μαθησιακά 

αποτελεσματικός. Τίθενται, όπως είναι φυσικό, ενδογενώς ζητήματα στόχων, 

ενεργοποίησης των μαθητών, διάδρασης και σχέσεων μαθησιακής κοινότητας, 

αξιολόγησης, φύσης του γνωστικού αντικείμενου και σχεδιασμού των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών. Στο παρόν παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο σχεδιασμός, η 

διαδικασία και η εξέλιξη της έρευνας εστιάζοντας στο ρόλο των ερευνητών και τη 

σχέση-συνεργασία με την εκπαιδευτικό της έρευνας. Παράλληλα αναδεικνύεται ο 

βασικός ρόλος στην έρευνα της τεχνολογίας του σχεδιασμού μαθήματος και 

δραστηριοτήτων. 

Έρευνα, διδακτική τεχνολογία, σχεδιασμός μαθήματος, κονστρουκτιβισμός, 

Θρησκευτικά. 

 

 

BA.2.7. Digitized Archive of “Neoellinika Anagnosmata” 
 

Chryssanthi Coumbarou-Hanioti, 

Supervisor of Greek Language teachers 

 

Abstract 

The teaching of the course of Modern Greek, since it was introduced in Greek schools 

in 1884 and for about a century, relied solely on textbooks that were released under 

the title “Neoellinika Anagnosmata” (Modern Greek Readings). After adventurous 

quests, the researcher has set up a unique, private, as complete as possible, 

“Neoellinika Anagnosmata” Archive consisting of 129 books (31,110 pages in total). 

The destruction of this valuable material for the study of the history of education and 

of the course of literature would be certain, were it not for the digitization of the 

textbooks. The project was extremely difficult for a variety of reasons, but it was 

achieved the researcher bearing the expenses. Thanks to special software/electronic 

tools, the books were scanned, their pages were cleaned and the segments that had 

suffered many damages were repaired. The “Neoellinika Anagnosmata” were posted 

in digital form on the website http://users.sch.gr/chkoumpar/ and became “a 

possession for all time” for the literary community, covering an important 

bibliographic blank of the lesson of literature. About 3,500 works of 500 writers were 

included in this digitized Archive. Thus, the researcher can study the ideological and 

theoretical construction of the course of literature. In addition, the teacher has an 

access to a valuable supporting material for teaching the course of literature. 

Key-words: Digitization, Textbooks, Literature, “Neoellinika Anagnosmata” 

 

 

Ψηφιοποιημένο αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, από το 1884 που εισάγεται στο 

Ελληνικό σχολείο και για περίπου έναν αιώνα, βασίστηκε αποκλειστικά στα σχολικά 

εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Μετά από 

περιπετειώδεις αναζητήσεις, η ερευνήτρια συγκρότησε ένα μοναδικό, προσωπικό, 

πλήρες κατά το δυνατόν, Αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων που αποτελείται από 

129 βιβλία (συνολικής έκτασης 31.110 σελίδων). Η καταστροφή του πολύτιμου 

αυτού πρωτογενούς υλικού για τη μελέτη της Ιστορίας της εκπαίδευσης και του 

http://users.sch.gr/chkoumpar/
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μαθήματος της Λογοτεχνίας θα ήταν βέβαιη, αν δεν αποφασίζονταν η ψηφιοποίησή 

του. Το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για ποικίλους λόγους, αλλά επιτεύχθηκε 

ιδίοις αναλώμασι. Χάρη σε ειδικά λογισμικά / ηλεκτρονικά εργαλεία, τα βιβλία 

σαρώθηκαν οι σελίδες τους καθαρίστηκαν και επιδιορθώθηκαν τμήματά τους που 

είχαν υποστεί πολλές φθορές. Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα αναρτήθηκαν σε 

ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/chkoumpar/ και έγιναν κτήμα ες 

αεί της φιλολογικής κοινότητας, καλύπτοντας ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό για 

το μάθημα της Λογοτεχνίας. Σε αυτό το ψηφιοποιημένο Αρχείο εγγράφονται περίπου 

3.500 έργα 500 συγγραφέων. Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να μελετήσει την ιδεολογική 

κατεύθυνση και τη θεωρητική συγκρότηση του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός της πράξης έχει πρόσβαση σε ένα πλούσιο υποστηρικτικό 

υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας.  

Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιοποίηση, Σχολικά βιβλία, Λογοτεχνία, Νεοελληνικά Αναγνώσματα 

 

 

BA.2.8. Using Digital Tools to Enhance 

Teaching and Learning in Music Education 
 

Dr Theano Koutsoupidou 

Ministry of Labour & Social Affairs 

Institute of Vocational Training - Early Childhood Studies 

Music Education Instructor 

tkoutsoupidou@yahoo.gr 
 

Abstract 

Technology has become integral part of most educational programmes in the past years and 

digital forms of teaching and learning have altered or substituted conventional tuition. From 

preschool to secondary education teachers may use electronic devices and the internet to 

enhance pupils’ learning, while various software packages have developed to assist and 

improve traditional teaching practices. In higher education, interactive and e-platforms are 

adopted by most university departments to enrich the teaching and learning process and to 

promote a better communication among the students and between the students and the 

lecturers. Moreover, there is an increasing number of university courses, both undergraduate 

and postgraduate, offered solely online in the past years. This paper explores the use of 

technology to enhance music teaching and learning and aims to discover examples of ideal 

practices that can be adopted by teachers in the field of music education. It examines the most 

established digital tools for music education of all levels, such as use of electronic equipment 

in the classroom, music making software, music notation software, interactive and e-

platforms and real time communication. Special reference is made for VoIP (Voice over 

Internet Protocol) technologies that have been developed for real time communication. In 

music, practice, such as instrumental playing, singing, improvising, is substantial ingredient 

of lessons and courses. VoIP (e.g. Skype and Hangout) is widely used for the realisation of 

distance learning sessions facilitating voice, audio and video communication between 

teachers and learners and allowing the transmission of knowledge worldwide. The findings 

presented are based on interviews with music teachers of different levels –from preschool to 

higher education- who incorporate digital tools in their teaching. The paper discusses positive 

and negative issues related to technology in music education as reported by teachers engaged 

in such sessions and suggests possible applications of the findings on individual and group 

music lessons. Finally, it makes recommendations for the implementation of real time 

communication and learning in more educational disciplines.  

Keywords: music education, technology, communication 
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Η Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων για τη Βελτίωση της  

Μάθησης και της Διδασκαλίας στη Μουσική Εκπαίδευση  
 

Η τεχνολογία αποτελεί στις μέρες μας ζωτικό κομμάτι των περισσότερων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι ψηφιακές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

έχουν διαφοροποιήσει ή αντικαταστήσει τη συμβατική εκπαίδευση. Από την 

προσχολική μέχρι και την τριτοβάθμια βαθμίδα οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν τόσο τα ηλεκτρονικά μέσα όσο και το διαδίκτυο για την 

αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης, ενώ διάφορα λογισμικά πακέτα έχουν 

δημιουργηθεί για να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν τις παραδοσιακές διδακτικές 

μεθόδους. Στην ανώτατη εκπαίδευση, διαδραστικές και διαδικτυακές πλατφόρμες 

υιοθετούνται σήμερα από τα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα για τον 

εμπλουτισμό της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και για την καλύτερη 

επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους. Επιπλέον, ο 

αριθμός των πανεπιστημιακών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω διαδικτύου 

συνεχώς αυξάνεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η 

παρούσα εισήγηση διερευνά τη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της μουσικής 

διδασκαλίας και μάθησης με σκοπό να εντοπίσει παραδείγματα ιδανικών πρακτικών 

που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από εκπαιδευτικούς στο χώρο της μουσικής 

εκπαίδευσης. Εξετάζει τα πιο εδραιωμένα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

στη μουσική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, όπως τη χρήση υπολογιστών στη 

σχολική τάξη, λογισμικά μουσικού αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης, λογισμικά 

μουσικής καταγραφής, διαδραστικές και διαδικτυακές πλατφόρμες και επικοινωνία 

σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την τεχνολογία VoIP (Φωνή επί 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου), η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο. Στο μάθημα της μουσικής, η πρακτική -για παράδειγμα η 

εκτέλεση οργάνων, το τραγούδι και ο αυτοσχεδιασμός- αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

των μαθημάτων. Η τεχνολογία VoIP (π.χ. Skype και Hangout) έχει εδραιωθεί για την 

επίτευξη πολλών εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού επιτρέπει την 

επικοινωνία δασκάλων και μαθητών μέσω ήχου και εικόνας καθώς και τη μεταφορά 

γνώσης διεθνώς. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται βασίζονται σε συνεντεύξεις με 

εκπαιδευτικούς μουσικής διαφόρων βαθμίδων –από προσχολική έως τριτοβάθμια 

εκπαίδευση- που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία τους. Η παρούσα 

εισήγηση αναλύει θετικά και αρνητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση, όπως αυτά αναφέρονται από εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς, και προτείνει πιθανές εφαρμογές των ευρημάτων σε ατομικά ή 

ομαδικά μαθήματα μουσικής. Τέλος, υποδεικνύει πιθανές εφαρμογές της 

επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης.  

Λέξεις κλειδιά: μουσική εκπαίδευση, τεχνολογία, επικοινωνία 
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BA.2.9. Privileged education policy: A study on telemedicine 

education in primary schools 
 

Zafeiratou Adamantia, 

MSC A TEI of Athens, zafeiada@gmail.com 
 

Kalerante, Evangelia, 

Assistant Professor, University of Western Macedonia, ekalerante@yahoo.gr 

 

Abstract 

Telemedicine’s issue and her application in schools of primary education present 

exceptional interest concerning: 1) the children rights, 2) the economic situation and 

3) the special role of education. The young individual is recipient of social rights, that 

is to say rights that are connected with the growth of its personality and its health. In 

periods of economic crisis technology could help by the means of functional 

rearrangement of well fare structures.  

In the present article, which was based in regular study of bibliography mainly the 

period 2000 – 2011, the upper aim is to show the necessity of application of 

telemedicine models in the municipal schools of Greece, through comparative studies 

of structures of health care services in students of other countries. The achievement of 

specific school based telemedicine models in countries of abroad is concisely 

described as well as ways to maintain their viability, because no innovation is not 

deprived particular problems. The fact that an application of a telemedicine model for 

a Greek private elementary school is proposed just makes a first step for the adoption 

of proportional programs from the public schools of Greece too.  

Deductively it appears that via the telemedicine in elementary schools the accent in 

the health sector is connected to the spirit via the exploitation of technology, which 

acquire a humanist content serving the individual itself, contributing in its bodily and 

mental health.  

Key-words: educational policy, telemedicine, crises, welfare state  

 

Προνοιακή εκπαιδευτική πολιτική : Μελέτη για την 

τηλεϊατρική εκπαίδευση στα Δημοτικά σχολεία 
 

Στην εργασία μας εξετάζεται το θέμα της τηλεϊατρικής και η πρόταση εφαρμογή της 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μια πρόταση που σχετίζεται με: 1) τα δικαιώματα 

του παιδιού 2) την οικονομική συγκυρία και 3) τον ειδικό ρόλο της εκπαίδευσης. 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει με την έννοια της 

λειτουργικής αναδιοργάνωσης των προνοιακών δομών φροντίδας. Η τηλεϊατρική, η 

οποία υιοθετείται από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, μπορεί να παράσχει με το μικρότερο κόστος έγκυρη και 

έγκαιρη πληροφορία που θα συμβάλλει στη διαπίστωση προβλημάτων υγείας, στη 

διάγνωση και στην αντιμετώπιση τους. Ως σύγχρονη μέθοδος θα συντελέσει στη 

διεύρυνση των παροχών προς ευρύτερα στρώματα πληθυσμού, δηλαδή στην 

αναδιανεμητική λειτουργία δικαιωμάτων που συνδέονται με τον εξορθολογισμό των 

υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
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 Στην εργασία μας περιγράφονται, συνοπτικά, επιτυχημένα μοντέλα σχολικής 

τηλεϊατρικής σε χώρες του εξωτερικού. Συγκριτικά, ως μελέτη περίπτωσης 

εξετάζεται ένα μοντέλο εφαρμογής σε ιδιωτικό ελληνικό σχολείο, προκειμένου στο 

μικρο-επίπεδο να παρουσιαστεί η λειτουργία του συστήματος σε μια σχολική μονάδα, 

ώστε στη συνέχεια να αναλυθεί διεξοδικά η δυνατότητα επέκτασης του 

προγράμματος στα Δημόσια Σχολεία.  

Συμπερασματικά, σε ιδεολογικό επίπεδο αναλύεται, πώς μέσω της τηλεϊατρικής στα 

Δημοτικά Σχολεία η τεχνολογία αποχτά ένα ουμανιστικό περιεχόμενο υπηρετώντας 

το ίδιο το άτομο, συμβάλλοντας στη σωματική και ψυχική του υγεία. 

Λέξεις- κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, τηλεϊατρική, κρίση, πρόνοια  

 

 

 

 

ΒΑ.2.10. "How the gender factor influence schoolgirls to 

choose or not choose schools related to ICT" 
 

Evangelia Alexopoulou 

Secondary education Teacher PE19 

ealexop1@gmail.com 

 

Pelagia Alexopoulou 

Primary education Teacher PE70 

pelli_alex@hotmail.com 

 

Marina Hatziyannaki 

Primary education Teacher PE70 

m.xatzigiannakou@hotmail.com 

 

Abstract 

During the recent years, the research concerning the problems that have arisen around 

the issues associated with the female students' choices as far as New Technologies 

Schools are concerned has been deemed timely and necessary. Family, the Media, 

school and society play a major role on this. Nowadays, it is crucial to localize and 

analyze the presence or absence of females in Science and Technology. The under- 

representation of women in professions of positive Sciences, Technology and 

Mechanics is related in various ways with the education of both boys and girls. 

Women keep on being away from technocratically male professions and avoid 

choosing Sciences of New Technologies. This has become the starting point of a 

broad conversation for the teaching procedures that contribute to the advances of 

teaching targets and the New technologies. What is more the deficient relation of 

female students with technology as well as the obstacles concerning their professional 

progress in Technology and Information sectors have been proved by the results of an 

indicative quality research in which female General High School students took part. 

Keywords: ICT, Secondary Education, family, stereotypes, gender 
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«Πώς ο παράγοντας φύλο επηρεάζει τις μαθήτριες στο να 

επιλέξουν ή όχι σχολές σχετικές με ΤΠΕ» 
 

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται επίκαιρη και αναγκαία η διερεύνηση του ζητήματος 

που αφορά στην προβληματική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τις επιλογές μαθητριών λυκείου σε σχέση με σχολές Νέων 

Τεχνολογιών. Καθοριστικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια, τα ΜΜΕ, 

το σχολείο και τα στερεότυπα της κοινωνίας. Θέμα των καιρών μας είναι να 

εντοπιστεί και να αναλυθεί η παρουσία ή η απουσία των γυναικών από τον χώρο της 

επιστήμης των τεχνολογιών. Η υπο- αντιπροσώπευση των γυναικών σε επαγγέλματα 

που άπτονται των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογία και της Μηχανικής σχετίζεται 

με ποικίλους τρόπους με την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών. Προκύπτει 

ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τα τεχνοκρατικά ανδρικά 

επαγγέλματα και να μην επιλέγουν να σπουδάσουν επιστήμες Νέων Τεχνολογιών. Η 

εικόνα αυτή αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρείας συζήτησης για τη διδασκαλία και 

τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων και τις 

νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η ελλιπής σχέση μαθητριών με τις ΤΠΕ και τα εμπόδια 

που σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στους χώρους της 

Πληροφορίας και Τεχνολογίας, αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα μιας 

ενδεικτικής ποιοτικής έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος μαθήτριες Γενικού Λυκείου.  

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οικογένεια, στερεότυπα, φύλο 
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ΒΑ 2.11 The use of modern information and communication 

technologies as a means of diversification of teaching and 

learning in Greek schools. 
 

Stavroula Kaldi, 

Associate Professor of Primary Education, 

University of Thessaly, 

kaldi@uth.gr 
 

Tziovara Harris, 

English Language and Literature Teacher, 

M.P.S Applied Pedagogy, PhD candidate, University of Thessaly, 

charistziovara@yahoo.gr 

 

Abstract 

The requirements of contemporary multicultural reality in society and in school 

classes highlight the need of differentiated instruction in order to provide students 

having different needs and different learning styles with equal learning opportunities. 

A fundamental concern in the general plan of the Ministry of Education and Religious 

affairs for the New Greek School of the 21
st
 century is the support of students with 

appropriate electronic-digital infrastructure and audiovisual means which strengthen 

their learning attempts despite any possible difficulties that may have. The objective 

of this presentation is an educational proposal concerning the constructive 

combination of the principles of differentiated instruction with the diverse ways of 

electronic support via the utilization of new technology. The contemporary 

technological means could enhance learning that effectively corresponds to the 

different student needs (i.e. types of multiple intelligence, student achievement levels, 

and student personal interests). Therefore, it is proposed that education has the 

potential to be in the vanguard of technological advances providing quality learning 

opportunities based on innovative technological experiences.  

Keywords: Differentiated teaching, new technologies, audiovisual, new school, online 

support 

 

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας και 

της μάθησης στα ελληνικά σχολεία. 

 
Οι επιταγές της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στην κοινωνία και 

στις σχολικές τάξεις προτάσσουν έντονα την ανάγκη διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας με ποικίλους τρόπους , για να παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε 

μαθητές με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Πρώτιστη 

μέριμνα του γενικού σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 

Νέο Σχολείο του 21
ου

 αιώνα αποτελεί η ενίσχυση των μαθητών με κατάλληλες 

ηλεκτρονικές-ψηφιακές υποδομές και οπτικοακουστικά μέσα, που ενδυναμώνουν τις 

μαθησιακές τους προσπάθειες παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να συναντούν. Στην 

παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται ένας εποικοδομητικός συνδυασμός των αρχών που 

διέπουν τη διαφοροποιημένη μάθηση με τρόπους ηλεκτρονικής υποστήριξης της 
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εκπαίδευσης μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών . Τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα μπορούν να ενισχύσουν τα γλωσσικά και άλλα μαθήματα 

προσφέροντας ποικιλία ερεθισμάτων, τα οποία αντιστοιχούν στις διάφορες μαθητικές 

ανάγκες ( π.χ. στους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών, επίπεδα 

επιτυχίας, προσωπικά ενδιαφέροντα) . Επομένως, η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί 

μια εκπαιδευτική πρόταση με στόχο την ανάδειξη της συμπόρευσης της εκπαίδευσης 

με την τεχνολογική πρωτοπορία παρέχοντας ποιοτικές μαθησιακές ευκαιρίες 

βασισμένες σε καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές.  

Λέξεις-κλειδιά : Διαφοροποιημένη διδασκαλία , νέες τεχνολογίες, οπτικοακουστικά 

μέσα, νέο σχολείο, ηλεκτρονική υποστήριξη  

 

 

B.A. 2.12 A teaching approach that leverages the innovative 

elements of the Single Program of Foreign Language (ISL -

XG) 
 

Dr Diamesi Kyriaki 

Teacher 

Email: kdiamesi@otenet.gr 

 

Abstract 

The curriculum is in the center of the educational process reflecting the official 

educational policy, but also defining the teaching practice in the classroom. 

Curricula (CD) in the Greek education of the dictatorship until 1997, despite 

continuous reforms remained traditional and closed programs. With the educational 

changes made during the period 1997-2003, there was an attempt to gain the APS 

gradually the character of flexible programs. With the Unified Framework Curricula 

for all levels of education in 1997 and the Cross CURRICULUM FRAMEWORK 

(DEPPS) in 2003 the interdisciplinary approach to knowledge was adopted. 

The curricula for the teaching of foreign languages, often positively differentiate from 

those of other subjects. Obviously they are receiving more influence by the science of 

teaching methodology as developed in Europe. 

Since the 2011-2012 school year, the pilot schools apply Unified Curriculum of 

Foreign Languages (ISL-XG), which presents a number of important innovative 

elements for the Greek reality. 

But always, the question remains whether and to what extent the curriculum can be 

applied in the classroom. 

In this paper we propose didactic approach of Jacques Prévert poem as part of the 

interdisciplinary research project (project) using the following innovative elements of 

the Unified Program of Foreign Language (ISL-XG) 

• The common curriculum for all foreign languages, open to all levels of education 

• the ability of teachers to organize lessons with any material 

• the promotion of linguistic diversity and language 

• the ability of the teacher to create his own learning materials utilizing new 

technologies. 

Keywords: Curricula, the teaching of foreign languages, learning materials didactic 

approach 
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Μία διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τα καινοτόμα 

στοιχεία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων 

Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

εκφράζοντας την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και καθορίζοντας τη 

διδακτική πρακτική μέσα στη τάξη.  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στην ελληνική εκπαίδευση από τη 

Μεταπολίτευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν 

παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα. Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που 

επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003,έγινε προσπάθεια τα ΑΠΣ να 

αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων. Με το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το 1997 και με το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) το 2003 

υιοθετήθηκε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  

Τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, συχνά 

διαφοροποιούνται θετικά από αυτά των άλλων μαθημάτων. Προφανώς δέχονται 

περισσότερες επιρροές από την επιστήμη της διδακτικής μεθοδολογίας όπως αυτή 

αναπτύσσεται στην Ευρώπη. 

Από το σχολικό έτος 2011-2012, στα πιλοτικά σχολεία εφαρμόζεται το Ενιαίου 

Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), που παρουσιάζει μια σειρά 

από σημαντικά καινοτόμα στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα. 

Πάντα όμως, παραμένει το ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα 

μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στη τάξη.  

Στη παρούσα εισήγηση θα προτείνουμε τη διδακτική προσέγγιση του ποιήματος του 

Jacques Prévert στα πλαίσια της διαθεματικής ερευνητικής εργασίας (project) 

αξιοποιώντας τα παρακάτω καινοτόμα στοιχεία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών 

των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ): 

 το κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες, ενιαίο για όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης 

 τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να οργανώσει το μάθημα του με οποιοδήποτε 

υλικό 

 τη προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της γλωσσομάθειας 

 τη δυνατότητα του διδάσκοντα να δημιουργήσει το δικό του εκπαιδευτικό υλικό 

αξιοποιώντας τις ΤΠΕ  

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα, διδασκαλία των ξένων γλωσσών, 

εκπαιδευτικό υλικό, διδακτική προσέγγιση 
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B.A.2.13. “Digital History: definitions, concepts and 

observations” 
Κωνσταντίνα Παπακώστα 

Εκπαιδευτικός Β’θμιας Εκπαίδευσης M.A. (ΠΕ02) - Αρχαιολόγος M.Sc. 

Υποψήφια Διδάκτορας 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

konstantinapapakosta@hotmail.com 

 

 

This paper addresses the issue of Digital History: it defines, describes and 

demonstrates the various periods of this particular expression of historical science in 

the U.S., Europe and Greece. Different aspects are also being discussed, such as the 

effect that the digitalism forces on the shaping of the message of history and the 

"democratization" of research. One other issue of importance is management and 

selection of records to be digitalised. Regarding the use of digital history in education, 

this paper discusses the tools that are used, as well as concerns about the management 

and use of digital resources, to sum up with the prospects, limitations and 

characteristics of this particular historical trend. 

Keywords: digital history, digital resources, historical study. 

 

Ψηφιακή Ιστορία: ορισμοί, έννοιες και προβληματισμοί 
 

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το θέμα της ψηφιακής Ιστορίας: ορίζεται, 

περιγράφεται και περιοδολογείται η συγκεκριμένη έκφανση της ιστορικής επιστήμης 

στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για την 

επίδραση της ψηφιακότητας στη διαμόρφωση του ιστορικού μηνύματος, τη 

«δημοκρατικοποίηση» της έρευνας αλλά και τον προβληματισμό που αναπτύσσεται 

για τη διαχείριση και επιλογή της ψηφιοποίησης των αρχείων. Όσον αφορά την 

αξιοποίηση της ψηφιακής Ιστορίας στην εκπαίδευση, γίνεται λόγος για τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και τους προβληματισμούς για τη διαχείριση και 

αξιοποίηση των ψηφιακών πηγών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προβληματική 

σχετικά με τις προοπτικές, τους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής 

Ιστορίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή ιστορία, ψηφιακές πηγές, ιστορική μελέτη. 
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ΒA.2.14. School Management & Social Justice: From 

Theory to Practice 
 

Dimitris Zachos 

Lecturer in Pedagogy 
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School of Primary Education, Department of Pedagogy & Social Exclusion, Box 26 
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E-mail: dimzachos@eled.auth.gr 

Website: http://www.users.auth.gr/dimzachos 

 

Abstract 

In the proposed paper, the author tries to investigate what "social justice" means in the 

administration of a school unit. In the last twenty years, the dominant political forces 

promote a school management model, whose main concern is to respond to market 

economy demands. Goal setting, quantitative - countable criteria, effectiveness and 

evaluation are the key pillars of this model. Are there any alternatives? How a school 

can challenge the dominant paradigm?  

The researcher, based on a two years autoethnographic data which concerns the 

period he was a primary school’s principal, outlines aims, actions and deeds. His 

administration was targeting at a school open to all and for all, to a school that 

cultivates critical thinking and democracy in decision making. Such a school creates 

possibilities to strengthen and empower all the members of its community and to 

contribute to social justice and social change. 

Keywords: School Administration, democracy, social justice 

 

Διοίκηση Σχολικής Μονάδας & Κοινωνική Δικαιοσύνη: Από 

τη Θεωρία στην Πράξη 
 

Στην προτεινόμενη εισήγηση επιχειρείται η διερεύνηση του περιεχομένου που μπορεί 

να πάρει η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» στο πλαίσιο της διοίκησης της 

σχολικής μονάδας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις 

προωθούν ένα μοντέλο διοίκησης σχολικών μονάδων του οποίου βασικό μέλημα 

είναι να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Σχεδιασμός και εφαρμογή, 

ποσοτικά κριτήρια, αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση είναι οι βασικοί πυλώνες 

του. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις; Πως μια σχολική μονάδα μπορεί να 

αμφισβητήσει το κυρίαρχο πρότυπο και να επιτελέσει τις λειτουργίες της μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο;  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η απόπειρα του ερευνητή να αμφισβητήσει 

αυτό το διοικητικό μοντέλο. Μέσω μιας αυτοεθνογραφικής έρευνας δύο ετών, κατά 

τα οποία ο ίδιος υπηρέτησε ως διευθυντής μιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, παρουσιάζονται οι ενέργειες και οι πράξεις του, οι οποίες στόχευσαν σε 

ένα σχολείο ανοιχτό για όλους και για όλες, σε ένα σχολείο που καλλιεργεί την 

κριτική σκέψη, τη δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων, επιζητεί την ενδυνάμωση 

& τη χειραφέτηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και αποσκοπεί στην 

κοινωνική δικαιοσύνη & αλλαγή.  

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Διοίκηση, Δημοκρατία, Κοινωνική Δικαιοσύνη  
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BA.3.1. “The views of teachers EE the region Philippiada Preveza on their individual 

assessment and evaluation of the educational project.”, D. Krekis 

BA.3.2. “The use of Hypertext in E-literature”, K. Malafantis 

BA.3.3. “Incorporating technology in the learning process of students with disabilities 

- The services of TEI of Thessaloniki in addressing their needs”, C. Melissa-

Halikiopoulou, T. Natsiopoulou 

BA.3.4. “Gendered dimensions of Technology in Higher Education: narratives from 

Portuguese and Greek women scientists (in a time of crisis)”, O. Pantoulis 

BA.3.5. “Training program for improving spelling ability for 4th grade students of 

elementary school”, A.Palaiothodorou, A. Palaiothodoros 

BA.3.6. “What type of Strategies do children employ in Spelling in Greek language 

and for grades B & C level of Primary school? An Experimental work”, 

A.Palaiothodorou 

BA.3.7. “When economy substitutes pedagogy in the field of education”, C. 

Turturras, E. Zioga , S. Pefkidis 
BA.3.8. “The basic components of city – states: A concept mapping educational 

scenario for enhancing senior high school students’ history knowledge”, J. Tryfiatis, 

M. Stivaktaki 

BA.3.9. “Business expectations of students secondary education”, V. Kitsaki 

BA.3.10. “Welcoming technology: Seven and one (expectedly, known) reasons with 

the signature of the teacher”, L. Bombas 

BA.3.11. “Elements that compose the identity and the role of the head teacher in 

primary school”, G. Dulgeris 

BA.3.12. “The application of the European Quality Award criteria in “Kossuth Lajos 

Gimnázium” School (KLG)”, T.Kriemadis, I. Thomopoulou, X. Kariofillas 

BA.3.13. “Τhe promotion of innovation in primary education through educational 

blogs” G. Stamatopoulou, G. Potamias & D. Gkotzos 

BA.3.14. “Geometrical Didactical Analysis GE.DI.AN. : Τhe case of second grade 

Junior High School Religious Education Curriculum in Greece” Ath. Stogiannidis, N. 

Koutsoupias 

BA.3.15. ‘Εικώς Λόγος’ in Plato's Timaeus: Ratio between microcosmic human and 

macrocosmic universe’ Μarkopoulou Α. 
 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

82 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

BA.3.1. The views of teachers EE the region Philippiada 

Preveza on their individual assessment and evaluation of the 

educational project. 
 

Krekis Dimitrios 

E70 Educator, Graduate Master in "Educational Leadership and Policy" at APKY 

Μπιζάνι Ιωαννίνων, ΤΚ:45500, Τηλέφωνα: 6975266958, 2651092498, email: 

dikrekis@yahoo.gr 

 

Abstract 

This quantitative survey on paper held in the spring of 2012 teachers of Preveza. The 

questionnaires contained questions into two categories: For the individual teacher 

evaluation and assessment of educational work at the school level. From 80 

questionnaires were answered most (75). Representing almost 20% of all educational 

of Preveza (420 teachers). The majority of participants seem positively friendly to the 

evaluation. The presentation of their views on the evaluation with tables and charts 

prepared in Excel and the use of Power Point for presentation of the paper and the 

main conclusions of the research will be the main part of the announcement at the 

conference. 

 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Π.Ε της ευρύτερης περιοχής 

Φιλιππιάδας Πρέβεζας για την ατομική τους αξιολόγηση και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Πρόκειται για ποσοτική έρευνα με έντυπα ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκε 

την άνοιξη του 2012 σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. της Πρέβεζας. Τα ερωτηματολόγια 

περιείχαν ερωτήσεις σε δύο κατηγορίες: Για την ατομική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Δόθηκαν 80 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα περισσότερα (75). 

Αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% από το σύνολο των εκπαιδευτικών Π.Ε του νομού 

Πρέβεζας (420 εκπαιδευτικοί). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φαίνονται θετικά 

προσκείμενοι στην αξιολόγησή τους. Η παρουσίαση των απόψεων τους πάνω στην 

αξιολόγηση με πίνακες και διαγράμματα επεξεργασμένα σε Excel και η χρήση του 

Power Point για την παρουσίαση της εισήγησης και των κυριότερων συμπερασμάτων 

της έρευνας, θα αποτελεί το κυριότερο μέρος της ανακοίνωσης στο συνέδριο. 
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BA.3.2. The use of Hypertext in E-literature 
 

Konstantinos D. Malafantis¹ 
¹Associate Professor of Education 

President of the Hellenic Educational Society 

Faculty of Primary Education 

National and Kapodistrian University of Athens, 

Navarinou 13A 10680 Athens, Greece 

Tel: +30 210-3688082, +30 6944125860 Fax: +30 2103688078 

e-mail: kmalafant@primedu.uoa.gr 

 

Abstract 

 

The current paper examines the use of hypertext in E-literature. We examine the 

history of hypertext and the use of it in E-literature. 

Hypertext is the underlying concept defining the structure of the World Wide Web. 

Hypertext enables an easy-to-use and flexible connection and sharing of information 

over the Internet. The term "hypertext" is usually seen being used where the term 

"hypermedia" would seem appropriate. It is characteristic that in 1992, the author Ted 

Nelson who had coined both terms wrote that: "By now the word ‘hypertext’ has 

become generally accepted for branching and responding text, but the corresponding 

word ‘hypermedia’ is much less used". Hypertext documents can either be static or 

they can be dynamic. At the same time, a well-constructed system can also 

incorporate other user-interface conventions, such as menus and command lines. 

New technologies and their applications, like hypertext, are not just a simple learning 

tool. They are also the way to the digital world of our time, to the new digital 

communication tools and systems that create new kinds and types of "texts", new 

practices of producing these texts an also of producing, assumption or dissemination 

of literature.  

Hypertext is an example of how in our times, literary texts arrive in our hands. For 

many years now, hypertext is a new and revolutionary tool by which we may be 

provided with new ways of communication and information and also with a new 

concept regarding the group negotiation of the meaning of literary texts, as well as 

with multimedia presentation of texts' interpretations and production of their own 

multimodal texts. 
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BA.3.3. Incorporating technology in the learning process of 

students with disabilities - The services of TEI of 

Thessaloniki in addressing their needs 
 

Chrisoula Melissa-Halikiopoulou, 

Professor of Psychology, Dept. of Nursing, ATEI of Thessaloniki 

Triantafillia Natsiopoulou, 

Associate Professor, Dept. of Early Childhood Education, ATEI of Thessaloniki 

 

Abstract 

Enrollment trends of students with disabilities in four-year University and TEI 

programs show a continued increase over the last 10 years. The goal of this 

presentation is a) to sensitize faculty, instructional technologists and planners 

involved in the implementation of educational media into higher education and b) to 

present the efforts of the office for students with disabilities of the Alexandrio 

Technological Education Institute of Thessaloniki (ATEIT). A group of volunteer 

ATEIT students also help the purposes of the above office. Student support factors 

include psychological services that help them persist and finish their studies, expose 

them to assistive technology and promote their career development by providing 

practicum and other placement experiences. However, these students benefit when 

faculty has an increased knowledge of the different physical, sensory and learning 

disabilities and when faculty incorporates computer technologies into their instruction 

and curriculum. 

Key words: students with disabilities, higher education, technology 

 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης 

των φοιτητών Ανωτάτης Εκπαίδευσης με αναπηρίες- Οι 

υπηρεσίες του γραφείου ΑμΕΑ του ΑΤΕΙΘ ως αποδέκτης 

των αναγκών τους 
 

Οι εγγραφές φοιτητών με αναπηρίες στα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα 

της χώρας μας αυξάνονται ολοένα τα τελευταία 10 χρόνια. Ο σκοπός της εργασίας 

αυτής είναι αφενός να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της Ανωτάτης 

Εκπαίδευσης καθώς και όσους ασχολούνται με τις εφαρμογές των υπολογιστών σε 

αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης, και αφετέρου να παρουσιάσει τις προσπάθειες του 

γραφείου ΑμΕΑ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Μια ομάδα εθελοντών φοιτητών βοηθά επίσης στην 

υλοποίηση των στόχων του γραφείου ΑμΕΑ. Η στήριξη αυτών των φοιτητών, πέρα 

από την ψυχική υποστήριξη, για τη συνέχιση και περάτωση των σπουδών τους, 

χρειάζεται τη βοήθεια της τεχνολογίας και την ενίσχυση των ευκαιριών για την 

ένταξή τους σε θέσεις πρακτικής ή και μόνιμης εργασίας. Ωστόσο, περισσότερο από 

όλα ωφελούνται όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό συνδυάζει γνώση και ευαισθησία 

στις διάφορες αναπηρίες ή τα προβλήματα ανάπτυξης με τη χρήση της ανάλογης 

τεχνολογίας, την οποία εντάσσει στο μάθημα και στο όλο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: φοιτητές με αναπηρίες, Ανωτάτη εκπαίδευση, τεχνολογία 
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BA.3.4. Gendered dimensions of Technology in Higher 

Education: narratives from Portuguese and Greek women 

scientists (in a time of crisis) 
 

Olga Pantouli, 

Cand. Doctor of Education Aristotle University of Thessaloniki 

Email: pantouli@edlit.auth.gr 
 

Abstract 
As part of my doctoral thesis I had the opportunity to visit the University of Coimbra, 

Portugal, as a scholarship ERASMUS / LLP PhD student, in order to gather oral material 

from women university professors and researchers in the scientific areas of Science and 

Technology in Portugal. Due to the emerging perspectives in these interviews of Portuguese 

researchers I was intrigued to compare –with the comparative research method- this material 

with the material I had already collected by Greek women researchers in their research fields. 

Comparisons between Greece and Portugal are part of the wider debate on technology and 

research in the countries of Southern Europe and focuses on the problems and potentials of 

women researchers in the current economic climate. 

Analyzing the material from these interviews rising thematic categories, common and 

different, between women researchers of both countries, which I intend to present in this 

presentation. These thematic categories concern the precarious position of women researchers 

in the field of Technology due to the economic crisis, the intensification of family problems 

charged especially these women an not their husbands and the particular problems they face 

because of the special circumstances facing Portugal and Greece. 

Keywords: Higher Education, comparative method, gendered dimensions of 

Technology, interview 

 

Έμφυλες διαστάσεις της Τεχνολογίας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση: αφηγήσεις Πορτογαλίδων και Ελληνίδων 

επιστημόνων (σε καιρό κρίσης) 
 
Στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής μου δόθηκε η δυνατότητα να μεταβώ στο 

Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, στην Πορτογαλία, με υποτροφία ERASMUS/LLP Student, 

προκειμένου να συλλέξω υλικό για καθηγήτριες πανεπιστημίου και ερευνήτριες που 

θεραπεύουν τομείς των φυσικών επιστημών στη χώρα αυτή. 

Οι απόψεις που παρουσιάζονταν μέσα από τις συνεντεύξεις των πορτογαλίδων ερευνητριών 

σε τεχνολογίες αιχμής σχετικά με τη θέση των γυναικών στους χώρους αυτούς, μου κίνησε το 

ενδιαφέρον ώστε να συγκρίνω -με τη συγχρονική συγκριτική μέθοδο- το υλικό αυτό με το 

υλικό που είχα ήδη συλλέξει από ελληνίδες ερευνήτριες σε αντίστοιχα ερευνητικά πεδία. Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των δύο χωρών εντάσσονται στην ευρύτερη συζήτηση για την Τεχνολογία 

και την έρευνα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και εστιάζουν στα προβλήματα και τις 

δυνατότητες των γυναικών ερευνητριών στις σημερινές οικονομικές συγκυρίες. Μέσα από τις 

συνεντεύξεις που συνέλεξα προκύπτουν θεματικές κατηγορίες κοινές αλλά και διαφορετικές 

μεταξύ των ερευνητριών των δύο χωρών, τις οποίες σκοπεύω να αναπτύξω στην εισήγηση 

αυτή και αφορούν στην επισφαλή εργασιακή τους θέση λόγω της οικονομικής κρίσης, την 

επίταση των οικογενειακών προβλημάτων που επιβαρρύνουν κυρίως αυτές παρά τους 

συζύγους τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

αντιμετωπίζει η κάθε χώρα.  

Λέξεις – κλειδιά: Ανώτατη Εκπαίδευση, συγκριτική μέθοδος, έμφυλες διαστάσεις της 

Τεχνολογίας, συνέντευξη 
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BA.3.5. Training program for improving spelling ability for 

4
th

 grade students of elementary school 
 

A.Palaiothodorou (M.Ed., Ph.D.) 

Εκπαιδευτικός Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης - Ειδικός Συνεργάτης (Π.Δ. 407/80) του 

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Πρώην Διδάσκουσα στο Διδασκαλείο 

«Ευάγγελος Παπανούτσος» Π.Τ.Δ.Ε.  Πανεπιστημίου Πατρών 

 argpalaioth@upatras.gr 

 

A. Palaiothodoros  

Εκπαιδευτικός Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 

apopalai@gmail.com 
 

Abstract 

Difficulty in correct spelling that a great number of students seem to cope with is one of the 

most important issues that teachers have to face in the classroom. Teachers, very often, try to 

apply educational practices and materials that may have some effect on reducing the above 

difficulties but as it seems to be, there are not many researches focused on applied educational 

practices and solutions about that. Most of them seem to present the types of spelling errors 

that students make analyzing the problem they face. But it is quite important also, to apply 

special teaching methods that may lead students to develop their spelling ability and 

therefore, to improve their performance on written skills. 

Taking the above into account this research presents a teaching method with explicit and well 

organized material for four grade primary school students for developing their spelling ability 

in order to; these children make less error and apply spelling rules in an accurate way. For this 

purpose two groups of 20 students each, took participation where the first one was the 

experimental that followed particular educational program and the second was the control 

group following the formal educational program without any additional practices. Students of 

experimental group trained on making word families, recognizing spelling errors on words of 

given families and correct them, making sentences using words of known families, filling 

sentences or texts with blanks taking words from these families or use them making stories. 

The results of this research make clear that organizing the spelling cognitive material in 

Grade four (D class) students’ spelling ability can be significantly improved. Children who 

were chosen to be trained on spelling educational method made less spelling errors than 

children who didn’t follow that. So, the applying of educational spelling material may have 

enough improvement in spelling ability and may reduce disorders that enough children seem 

to have. Authors’ purpose is the research to be continued at grades five and six where it will 

be investigated for long the increasing of spelling ability and its relation to age and class 

level. 

Keywords: spelling, word families, spelling disorders 
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Πρόγραμμα παρέμβασης για τη βελτίωση της ορθογραφικής 

ικανότητας μαθητών τετάρτης τάξης δημοτικού 
 

Η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών στην ορθογραφημένη 

γραφή φαίνεται να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αποσπασματικές, συχνά, διδασκαλίες 

και πρακτικές να ελαχιστοποιήσουν το φαινόμενο. Ωστόσο, πέρα από τη 

συστηματική καταγραφή των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές δε φαίνεται 

να υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να παρουσιάζουν συστηματικές, 

πολύπλευρες και μεθοδικά οργανωμένες πρακτικές που μπορεί, αφού εφαρμοστούν 

στη σχολική τάξη, να βελτιώσουν το ορθογραφικό επίπεδο των μαθητών. Για το 

σκοπό αυτό συστάθηκε η εν λόγω έρευνα η οποία αφού καταγράφει αρκετούς από 

τους δυνάμενους τρόπους ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών 

επιπέδου τετάρτης τάξης, παρουσιάζει τη μάθηση της ορθογραφημένης δομής των 

λέξεων με βάση σαφή και μεθοδικά κριτήρια τα οποία ακολουθεί μια ομάδα 20 

μαθητών σε σχέση με μία δεύτερη (ομοίως 20 μαθητών) η οποία ακολουθεί μόνο το 

αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας της εν λόγω τάξης. 

 Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές που ακολουθούσαν το 

πιλοτικό πρόγραμμα μάθησης της ορθογραφικής δομής των λέξεων με ειδικά 

κριτήρια (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: ανάπτυξη οικογένειας λέξεων, αναγνώριση 

ορθογραφικής δομής έναντι ανάκλησης για τις λέξεις από τη δεδομένη οικογένεια 

λέξεων, σχηματισμός προτάσεων με βάση λέξη κλειδί από την ίδια οικογένεια ή 

επισήμανση του λάθους σε λέξη και διόρθωσή του από το μαθητή), μπορούσαν να 

βελτιώσουν την ορθογραφική τους ικανότητα σε σχέση με τους μαθητές που δεν 

ακολούθησαν αυτό το συστηματικό πρόγραμμα και να παρουσιάζουν λιγότερα 

ορθογραφικά λάθη και καλύτερη εικόνα στο γραπτό λόγο.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι σκοπός των ερευνητών είναι η συνέχιση της μελέτης και 

στους μαθητές των επόμενων τάξεων (πέμπτης και έκτης δημοτικού) ώστε να 

ελεγχθεί τόσο η γνωστική διαφορά από επίπεδο σε επίπεδο διαβάθμισης τάξης όσο 

και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να 

αναπτυχθούν περαιτέρω ερευνητικά δεδομένα για τη διδακτική προσέγγιση της 

ορθογραφικής διαδικασίας στη σχολική τάξη. 

Λέξεις κλειδιά: ορθογραφία, μορφολογικά – καταληκτικά λάθη, οικογένειες λέξεων 
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BA.3.6. What type of Strategies do children employ in 

Spelling in Greek language and for grades B & C level of 

Primary school? An Experimental work. 
 

Palaiothodorou Argyro (M.Ed., Ph.D.) 

Ε-mail: argpalaioth@upatras.gr 

 

Abstract 
It has been proposed that an alphabetic writing system represents spoken words at the level of 

phoneme. Using a grapheme to phoneme correspondence, words spelling can be an easy 

ability if a child has been trained to recognize and manipulate phonemes of spoken words. 

But what happens with words that violate the grapheme to phoneme correspondence rules? 

What kind of strategies does a child apply when words follow historical and grammatical 

rules in order to be spelled? Taking into account that even if Greek writing system has been 

classified as a “shallow” one (Porpodas, 2002), there are many words that do not follow 

correspondence rules and its correct spelling demands on morphological, lexical, or 

grammatical information that a child has to recall, as correct as it can, from its memory. So, 

taking into account the above, the present study tries to investigate the cognitive strategies 

that children of elementary school an especially at grades B & C, use when they spell. What 

strategies seem to be employed by children when they write? Are the same cognitive 

strategies from grade to grade or age by age? What is the role of linguistic parameters like 

frequency or length of words and how these parameters influence children’s spelling ability 

from grade B to C class? In order to study the above questions, we examined a great number 

of children of elementary school from B and C classes by a battery of spelling tests. Words 

that were given to students were classified by rules of normality (grapheme to phoneme 

correspondence rules or not), frequency (high – low frequency derived from their school 

books) and number of syllables for each word (there were words with 2, 3 or 4 syllables).  

The results of the present study make it clear that decoding, for Greek writing system at the 

level of spelling, is a demanding cognitive work but it’s getting better age by age. The 

cognitive strategy that is employed by children from every grade seems to be the 

phonological which relies on grapheme to phoneme correspondence rules. The strategy that 

relies on words memory meaning and the morphological information of these words seems to 

be applied with greater difficulty. The results of the present study have educational practices 

as the demanding cognitive task of spelling will be easier to be learned if there were a 

systematic and methodically organized route which stresses on word families and frequency 

of “historical” words. 

Key words: spelling, grapheme to phoneme correspondence rules, frequency 
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Τι είδους στρατηγικές χρησιμοποιούν οι έλληνες μαθητές 

όταν καλούνται να γράψουν ορθογραφημένα στις τάξεις Β΄ 

και Γ΄ Δημοτικού; Μια πειραματική έρευνα 
 

Έχει προταθεί ότι ένα αλφαβητικό σύστημα αναπαριστά τον προφορικό λόγο στο 

επίπεδο του φωνήματος. Χρησιμοποιώντας τους κανόνες γραφημικής - φωνημικής 

αντιστοιχίας η ορθογραφία αποτελεί μια εύκολη γνωστική ικανότητα εάν ο μαθητής 

έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα φωνήματα των λέξεων του 

προφορικού λόγου. Τι συμβαίνει όμως με τις λέξεις που παραβιάζουν αυτούς τους 

κανόνες γραφημικής - φωνημικής αντιστοιχίας; Τι είδους στρατηγικές χρησιμοποιεί 

ένα παιδί όταν οι λέξεις ακολουθούν ιστορικούς και γραμματικούς κανόνες; 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα ταξινομείται ως «ρηχό» 

(Πόρποδας, 2002), υπάρχουν αρκετές λέξεις που δεν ακολουθούν τους κανόνες 

γραφημικής - φωνημικής αντιστοιχίας και επομένως, η σωστή ορθογραφία τους 

εξαρτάται από μορφολογικές ή λεξικολογικές πληροφορίες αλλά και πληροφορίες 

που αφορούν την γραμματική μορφή τους. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα 

εργασία διερευνά τις γνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο 

δημοτικό σχολείο και ειδικά στις τάξεις Β΄ και Γ΄ δημοτικού προκειμένου να 

γράψουν ορθογραφικά σωστά. Ειδικότερα, τα ερωτήματα που τίθενται είναι: ποιες 

στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μαθητές των τάξεων αυτών προκειμένου να 

αποκωδικοποιήσουν το γραπτό λόγο; Είναι οι ίδιες στρατηγικές από τάξη σε τάξη κι 

από επίπεδο σε επίπεδο; Ποιος είναι ο ρόλος των γνωστικών παραμέτρων όπως η 

συχνότητα ή το μήκος της λέξης για την επιλογή των στρατηγικών αλλά και τι ρόλο 

παίζουν αυτές οι παράμετροι στην ορθογραφική ικανότητα των μαθητών; 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά εξετάσαμε ένα μεγάλο αριθμό 

μαθητών από τη δευτέρα και τρίτη τάξη με ένα σύνολο ορθογραφικών κριτηρίων. Οι 

λέξεις που δόθηκαν ταξινομήθηκαν με βάση την ομαλότητα (φωνήματος- 

γραφήματος), τη συχνότητα (υψηλή – χαμηλή με βάση το εγχειρίδιο της Γλώσσας) 

και τον αριθμό των συλλαβών (λέξεις με 2, 3 και 4 συλλαβές). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αποκωδικοποίηση των λέξεων του 

ελληνικού ορθογραφικού συστήματος είναι ένα απαιτητικό γνωστικό έργο αλλά 

δείχνει ότι βελτιώνεται με την ηλικία. Οι μαθητές τόσο της δευτέρας όσο και της 

τρίτης τάξης φαίνεται να χρησιμοποιούν τη φωνολογική στρατηγική, όταν καλούνται 

να γράψουν, ενώ η στρατηγική που στηρίζεται στην ανάκληση των μορφολογικών ή 

λεξιλογικών στοιχείων των λέξεων αποτελεί μια δύσκολη κι απαιτητική στρατηγική. 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας φαίνεται να έχουν εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

καθώς, σύμφωνα με αυτά, η μάθηση της ορθογραφίας για αυτό το επίπεδο των 

μαθητών, μπορεί να στηριχθεί στην οργανωμένη και μεθοδολογικά προσαρμοσμένη 

μάθηση οικογένειας λέξεων ή ανάλυση των δομικών μορφολογικών στοιχείων των 

λέξεων. 

Λέξεις κλειδιά: ορθογραφία, κανόνες γραφημικής – φωνημικής αντιστοιχίας, συχνότητα  
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Abstract 

On the basis of an extreme economical point of view in the field of education –as an 

extension of more generally imposed post-modern neoliberal political practices- 

schools are closed or merged with others. Fabricated arguments –like a supposed non-

effectiveness of small schools- support the specific practices above, while in fact, they 

comply with the new logic of devaluation and, eventually, abolition of the public 

character of school. 

Within the framework of the question that emerges from the approach above, a case 

study was conducted in two High Schools (12
th

 and 16
th

) of Thessaloniki, that have 

been merged each other during the academic year 2011-12. The specific schools are 

located in a degraded area of the city, accommodating a large number of immigrants, 

refugees and repatriates, as well as native students from the lower socioeconomic 

strata. Thus, they constitute indicative cases in the discussion regarding the real 

consequences of such bureaucratic measures like school merging. Measures which are 

not consistent with the special nature of the field of education, in which a pedagogical 

orientation should be fundamental –and probably the only concern of any political 

decisions and applications. 

Quantitative data regarding the origin of students and their school career generally 

was sought in the official records of the above schools, including final scores in 

elementary school, scores in High School, frequencies and types of stagnation, drop-

outs, movements, years of entrance and graduation. The research covered the period 

from 1989-90 (initial year of massive entrance of foreign student population in 

Greece) up to 2010-11 (the final year of schools operation before their merging). The 

quantitative data was combined with qualitative one that resulted from the interviews 

with the principals of the two schools, on subjects that referred to the merging of the 

schools. The statistical analysis of quantitative data was conducted with the SPSS 

while a qualitative content analysis was also realized on the data of the interviews. 

Key words: school merging, drop-out, retention-stagnation, school failure, 

intercultural education. 
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«Όταν η οικονομία υποκαθιστά την παιδαγωγική στο χώρο 

της εκπαίδευσης» 
 

Στη βάση μιας ακραίας οικονομικίστικης αντίληψης στο χώρο της εκπαίδευσης -ως 

προέκτασης γενικότερα επιβεβλημένων μεταμοντέρνων, νεοφιλελεύθερων πολιτικών 

πρακτικών- σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται με άλλα. Οι συγκεκριμένες πρακτικές 

στηρίζονται σε ιδεολογήματα περί αναποτελεσματικότητας των μικρών σχολείων, 

ενώ στην ουσία ανταποκρίνονται απευθείας στις επιταγές μιας νέας λογικής 

υποβάθμισης και, εν τέλει, κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου.  

Στα πλαίσια ανάδειξης του ζητήματος που προκύπτει από την παραπάνω μεθόδευση, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη της περίπτωσης δύο Γυμνασίων (12
ου

 και 16
ου

) της 

Θεσσαλονίκης, που συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους το 2011-12. Τα συγκεκριμένα 

σχολεία εδρεύουν σε υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης, φιλοξενούν μεγάλο αριθμό 

μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων μαθητών/τριών, καθώς και γηγενών 

από τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Αποτελούν έτσι, ενδεικτικές 

περιπτώσεις στη συζήτηση σχετικά με τις υπαρκτές συνέπειες ανάλογων με τις 

συγχωνεύσεις μέτρων γραφειοκρατικού χαρακτήρα, που δε συνάδουν με την 

ιδιαίτερη φύση του χώρου της εκπαίδευσης, όπου ο παιδαγωγικός προσανατολισμός 

όφειλε να είναι το πρωταρχικό -και ίσως το μοναδικό- μέλημα οποιωνδήποτε 

πολιτικών αποφάσεων και εφαρμογών. 

Αναζητήθηκαν από τα επίσημα αρχεία των σχολείων δεδομένα σχετικά με την 

προέλευση των μαθητών/τριών και τη σχολική τους σταδιοδρομία γενικότερα 

(βαθμολογίες, στασιμότητες, διαρροές, μετεγγραφές, έτη εισόδου/αποφοίτησης). Η 

έρευνα αφορούσε στο διάστημα από το 1989-90 (αρχικό έτος αθρόας προσέλευσης 

ξένου μαθητικού πληθυσμού στη χώρα) έως και το 2010-11 (τελευταίο έτος 

λειτουργίας των σχολείων πριν από τη συγχώνευσή τους). Τα ποσοτικά δεδομένα 

συνδυάστηκαν με ποιοτικά, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους διευθυντές 

των δύο Γυμνασίων, σε θέματα που προηγούνταν και έπονταν της απόφασης 

συγχώνευσής τους. Η στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων έγινε με το 

SPSS, ενώ πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου στα δεδομένα των 

συνεντεύξεων.  

Λέξεις κλειδιά: συγχωνεύσεις σχολείων, σχολική διαρροή, στασιμότητα, σχολική 

αποτυχία, διαπολιτισμική εκπαίδευση.  
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Abstract 

This paper focuses on analyzing the way through which concept maps are constructed 

by senior high school students in a history lesson, regarding the basic components of 

city-states in ancient Greece. At the same time extra attention is paid on examining 

the types of connection the students use to create their own concept maps. The study 

is part of a lesson that was conducted in a public senior high school in Athens Greece. 

Students had to use a specific concept mapping software in order to organize their 

historical ideas and thoughts by creating correlations with historical data. 

The lesson was based for practical reasons on specific phases. At first place the 

students had to become familiarized with the concept mapping software, then they 

had to create their own maps while using a primal historical resource (Aristotle’s 

Politics), and finally connect the historical reality with the modern political systems. 

Apart from the above mentioned historical resource students were asked to observe 

pictures in order to acknowledge specific historical pieces of information and search 

for causality between the basic components of ancient city – states. 
 

Τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους: μία 

δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης στο μάθημα 

της Ιστορίας 
 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο μαθητές της 

πρώτης Λυκείου δημιουργούν και κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες για την 

έννοια της πόλης-κράτους στο μάθημα της Ιστορίας και το είδος των διασυνδέσεων 

που επιλέγουν οι μαθητές για να δομήσουν τον εννοιολογικό τους χάρτη, 

προσδιορίζοντας συσχετισμούς που εντοπίζουν μεταξύ ιστορικών εννοιών και όρων. 

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής σε πραγματικές συνθήκες 

τάξης μίας δραστηριότητας κατασκευής εννοιολογικών χαρτών και βασίζεται στη 

χρήση λογισμικού για την οργάνωση ιστορικών εννοιών από μαθητές της Α΄ 

Λυκείου, αναπαριστώντας σε δυναμικά διαγράμματα συσχετισμούς με ιστορικά 

στοιχεία.  Η δραστηριότητα οργανώθηκε για λειτουργικούς σκοπούς σε φάσεις που 

περιελάμβαναν την εξοικείωση και τον πειραματισμό των μαθητών με λογισμικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης, την κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών με την 

επεξεργασία της πρωτογενούς πηγής (Πολιτικά του Αριστοτέλη), τη σύνδεση της 

ιστορικής πραγματικότητας με το σήμερα. Οι έννοιες που επιδιώχθηκε να 

προσεγγίσουν οι μαθητές ήταν: α) η έννοια της παρατήρησης των φωτογραφιών για 
την άντληση ιστορικών πληροφοριών, β) η έννοια της αιτιότητας με τη σύνδεση των αιτιών 

στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο καθώς και τη δόμηση τους, γ) οι έννοιες της οργάνωσης 

και της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό. 

Λέξεις κλειδιά: εννοιολογική χαρτογράφηση, διδακτική Ιστορίας, ιστορικές πηγές 
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Αbstract 

Work expectations are the beliefs that a person have and the beliefs that can be true. 

How he/she can appreciate his/her abilities. This paper schedules to study the Work 

expectations of Greek students and cleared the relationships between the work 

expectations and a number of atomic and demographic variables. 

This study build up in the expectation theory of Vroom and the sample of pilot 

research was 250 students. The sample of the main research was 1020 students. The 

students filled a self-developed questionnaire containing demographic questions, and 

questions about the work expectations. 

 

Eπαγγελματικές προσδοκίες μαθητών Β/ θμιας Εκπ/σης 
 

Ορίσαμε θεωρητικά ως Eπαγγελματικές προσδοκίες τις πεποιθήσεις που διατηρεί το 

άτομο ότι οι επιλογές του μπορούν να πραγματοποιηθούν ονομάζονται προσδοκίες. 

Περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των ικανοτήτων του ατόμου, αλλά και δυνητικές 

επιδράσεις και πιέσεις που πιθανόν να ασκηθούν από εξωγενείς ή εσωγενείς 

παράγοντες, όπως βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επαγγελματικές τάσεις για 

αλλαγές ως προς τις επιλογές, που πρέπει να συνεκτιμηθούν (Vroom, 1964). 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει, στα πλαίσια μιας αρχικής εμπειρικής 

διερεύνησης, να μελετήσει τις επαγγελματικές προσδοκίες των Ελλήνων μαθητών και 

να προσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών και μιας σειράς ατομικών και 

δημογραφικών στοιχείων. 

Η μελέτη αυτή θεμελιώθηκε θεωρητικά στη θεωρία προσδοκίας του Vroom (1964). 

Ερευνήσαμε και καταδείξαμε τις συσχετίσεις ανάμεσα στα ατομικά – δημογραφικά 

στοιχεία και τις μεταβλητές της έρευνας και στη βάση των ιεραρχικών 

παλινδρομικών αναλύσεων μελετήσαμε την προγνωστική τους ισχύ στην υπό μελέτη 

έννοια των επαγγελματικών προσδοκιών. 

Το δείγμα της πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν 250 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων 

και λυκείων του νομού Αττικής και νομών της περιφέρειας, ενώ το δείγμα της κύριας 

έρευνας αποτέλεσαν 1.020 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν στην Αττική και σε 

επαρχιακά γυμνάσια και λύκεια. 

Χορηγήθηκαν αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο επαγγελματικών προσδοκιών. 
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BA.3.10.Welcoming technology: Seven and one (expectedly, 

known) reasons with the signature of the teacher 
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Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια – Γ. Μαλλιάρα» 
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Abstract 

Given the very fact that the daily personal experiences/accounts of classroom teachers 

may be taken as constituting not only a set of very interesting parameters but also a 

‘pantheon’ of concrete testimonies of primary significance concerning the overall 

contribution of technology vis-a-vis the actual school praxis, a total of 35 primary 

(private) school teachers were asked to record their opinions on the ‘positive’ aspects 

of using contemporary ICT during the teaching-learning process. On the whole, the 

results of this small-scale indicative survey seemed to have touched upon the most 

basic/important aspects of every day schooling, such as: a) exploratory teaching; b) 

co-operative learning; c) cross-curricular/subject learning; d) xenophobia; e) 

innovations in education; f) managing/handling much more information in 

considerably less school time; g) the teacher-centered classroom process/lesson; h) 

children/students with ‘special’ problems/difficulties; i) perceiving and understanding 

today’s world. Furthermore, it is stressed in this context that, by exclusively focusing 

on the so-called ‘positive aspects’ of this symbiosis of technology and daily school 

praxis, in no way whatsoever does this indicative survey ignore or underestimate the 

‘negative’ impact and the possible ‘side-effects' of this present-day school reality of 

ours, on which a considerable segment of the pertinent literature has already been 

quite vocal and persistent.  

 

Καλώς μας ήρθες τεχνολογία: Επτά και ένας (αναμενόμενα, 

γνωστοί) λόγοι με την υπογραφή τού δασκάλου 
 

Με δεδομένο ότι η προσωπική/βιωματική αφήγηση των ίδιων των μάχιμων 

δασκάλων της σχολικής τάξης μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πλέον 

ενδιαφέροντες ‘δείκτες’ αλλά και την απολύτως πρωτογενή μαρτυρία για τη συμβολή 

της τεχνολογίας στην υπαρκτή σχολική πραγματικότητα, ζητήθηκε από 35 

διδάσκοντες (23 δάσκαλοι και 12 καθηγητές ξένων γλωσσών και Μουσικής) σε 

συγκεκριμένο δημοτικό (ιδιωτικό) σχολείο να απαριθμήσουν ‘τα θετικά’ από τη 

χρήση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή σχολική πράξη. 

Η κωδικοποίηση και η συνακόλουθη ‘ομαδοποίηση’ των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στην ενδεικτική αυτή μικρο-έρευνα που επιχειρεί να εστιάσει το 

ενδιαφέρον της (μόνο) στη ‘θετική πλευρά’ των πραγμάτων, δείχνει να αγγίζει 

ποικιλότροπα τις πιο βασικές παραμέτρους-ζητούμενα της συνολικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, όπως: α) Διερευνητική διδασκαλία, β) Συνεργατική μάθηση, γ) 

Διαθεματικότητα, δ) Ξενοφοβία, ε) Καινοτομίες στην εκπαιδευτική πράξη, στ) 

Χειρισμός μεγάλου όγκου πληροφοριών σε μικρό χρόνο, ζ) ‘Δασκαλοκεντρικό’ 

μάθημα, η) Θεώρηση και κατανόηση του κόσμου από τους μαθητές, θ) μαθητές με 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/δυσκολίες μάθησης. Σημειώνεται πως η αποκλειστική 

εστίαση στα ‘θετικά’ της τεχνολογίας, καθόλου δεν παραγνωρίζει ή υποτιμά τα όποια 

‘αρνητικά’ και τις όποιες (υπαρκτές και τεκμηριωμένες) ‘παρενέργειές’ της (και) στο 

χώρο της μάχιμης εκπαίδευσης, ζητήματα στα οποία ένα σημαντικό μέρος της 

σχετικής βιβλιογραφίας εξακολουθεί να επιμένει με τα δικά της επιχειρήματα. 

 

BA.3.11. Elements that compose the identity and the role of 

the headteacher in primary school 
 

Dulgeris Gregory 

Primary teacher 

E-mail: gregdoul@hotmail.com 

 

Abstract 

This work belongs to the field of School Education, attempting to explore the 

demanding role and the multi-faceted action of the head teacher in primary education. 

More specifically, it refers to the leading characteristics s/he should hold, the degree 

of impact in shaping the culture and climate of the school and his/her duty to assess 

not only himself/herself and the rest of the teachers, but also the school unit as a 

whole. What is more, emphasis is put on the need for communication and cooperation 

with the protagonists and contributors of the school s/he runs and manages (students, 

teachers, parents, school counselors etc.) and there follows an examination of those 

characteristics that constitute an effective director, as well as his/her contribution to 

the effective function of a school unit. Finally, the work concludes with the need for 

training of the head teacher him/herself both in organizational and administrative 

matters. 

Keywords: head teacher, primary education, leader, school climate 

 

Στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα και τον ρόλο του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στον χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής, καθώς 

επιχειρεί να διερευνήσει τον απαιτητικό ρόλο και την πολυπρόσωπη δράση του 

Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρεται στα ηγετικά χαρακτηριστικά που οφείλει να κατέχει ένας 

σχολικός διευθυντής, τον βαθμό επίδρασής του στη διαμόρφωση της κουλτούρας και 

του σχολικού κλίματος και το καθήκον του να αξιολογεί τόσο τον ίδιο όσο και τους 

εκπαιδευτικούς και γενικότερα τη σχολική μονάδα. Ακόμη, τονίζεται η ανάγκη 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές του 

σχολείου, το οποίο διοικεί και διευθύνει (μαθητές, διδακτικό προσωπικό, σύλλογος 

γονέων, σχολικοί σύμβουλοι κ.ά.) και εξετάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

συγκροτούν έναν αποτελεσματικό διευθυντή καθώς και η συμβολή του στην 

αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται 

με την ανάγκη επιμόρφωσης του ιδίου τόσο σε οργανωτικά όσο και σε διοικητικά 

θέματα. 

Λέξεις-κλειδιά: διευθυντής, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ηγέτης, σχολικό κλίμα 
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BA.3.12. The application of the European Quality Award 

criteria in “Kossuth Lajos Gimnázium” School (KLG)  
 

Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. 

Professor, University of Peloponnese 

thkriemadis@yahoo.com 

Ioanna Thomopoulou, M.Sc 

Ph.D. Candidate, University of Peloponnese 

ioannathom@gmail.com 

Xaris Kariofillas, M.Sc 

Ph.D. Candidate, University of Peloponnese 

xariskar@gmail.com 

Abstract 

The purpose of this study is to examine and present the various methods and 

processes used by the Hungarian School “Kossuth Lajos Gimnazium” (KLG) in order 

to satisfy the criteria of European Quality Award. 

KLG demonstrates a strong results orientation, balancing the complex and potentially 

conflicting needs of all stakeholders which have a strong input to the development of 

policy & strategy through regular contact and customer satisfaction survey. KLG 

leadership model has effectively been tied into the overall quality management 

system.  Moreover, the KLG model of process management is based on a system of 

key processes to support the organisation’s policy & strategy.  Process ownership has 

been established as well.  All aspects of people management are planned, developed, 

reviewed and improved as part of the quality improvement cycle which ensures full 

integration and alignment of people approaches with policy & strategy. The matrix 

team approach, linked to the quality improvement cycle, also supports continuous 

learning, innovation and improvement. Staff, within the horizontal and vertical quality 

circles and the cross-functional teams, is empowered to take improvement action in 

‘real-time’. Finally, KLG participates intensively in public life at a local, regional and 

national level based on its Corporate Social Responsibility strategy.    

key words: Quality Management, School Management, EFQM, Quality Award 
 

Η εφαρμογή των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας στο Σχολείο “Kossuth Lajos Gimnázium” (KLG) 

 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις ποικίλες 

μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποίησε το Σχολείο “Kossuth Lajos 

Gimnázium” (KLG) της Ουγγαρίας, προκειμένου να ικανοποιήσει τα κριτήρια του 

Ευρωπαϊκού  Βραβείου Ποιότητας. Το KLG επιδεικνύει έναν ισχυρό 

προσανατολισμό στα αποτελέσματα, εξισορροπώντας τις πολύπλοκες και συχνά 

αντικρουόμενες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Το μοντέλο ηγεσίας του KLG 

συμπληρώνει αποτελεσματικά το γενικότερο σύστημα διοίκησης της ποιότητας. 

Επιπλέον, το μοντέλο διοίκησης των διαδικασιών βασίζεται σε ένα σύστημα βασικών 
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διαδικασιών που έχει προσδιοριστεί για να υποστηρίξει την πολιτική και τη 

στρατηγική του KLG. Όλες οι πτυχές της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων 

προγραμματίζονται, αναπτύσσονται, αξιολογούνται και βελτιώνονται ως 

αναπόσπαστο μέρος του κύκλου βελτίωσης της ποιότητας, ο οποίος εξασφαλίζει την 

πλήρη ενσωμάτωση και εναρμόνιση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού με την 

πολιτική και τη στρατηγική του KLG. Εν συνεχεία, το δίκτυο ομάδων που 

αναπτύσσει το KLG και το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τον κύκλο βελτίωσης της 

ποιότητας, ενθαρρύνει συν τοις άλλοις τη συνεχή μάθηση, την καινοτομία και τη 

βελτίωση. Το ανθρώπινο δυναμικό μέσω των οριζοντίων και κάθετων ποιοτικών 

κύκλων, καθώς και μέσα από τις διαλειτουργικές ομάδες στις οποίες συμμετέχει, 

ενθαρρύνεται να αναλάβει πρωτοβουλίες βελτίωσης «στον πραγματικό χρόνο». Εν 

κατακλείδι, το KLG συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία βασισμένο στη στρατηγική της 

κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού.   

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση της Ποιότητας, Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας, Βραβείο Ποιότητας 

 

 

 

BA.3.13. Τhe promotion of innovation in primary education 

through educational blogs 
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2
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Healthcare Education Officer, W. Attika Directorate of Primary Education, Elefsina, 

Greece, agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr 

 
2
Τeacher, Phd student in Department of Primary Education, University of Athens, 

Kritis 15, Iraklio Attica, giogeo_gr@yahoo.co.uk 

 
3
Environmental Education Officer, Athens B Directorate of Primary Education, Agia 

Paraskevi, Greece, perivallontikh@dipevath.gr 

 

Abstract 

ICTs in education are considered a necessity for the implementation and diffusion of 

innovation in the educational praxis. The use of blogs as an effective pedagogical and 

administrative tool in education has also been acknowledged. This paper aims to 

present two blogs and their use in education. The blog entitled “Innovative Actions in 

Environmental Education”, which is administered by the Environmental Education 

Office of Athens B Directorate of Primary Education, aims at the continuous 

informing of teachers about the educational programs, the training seminars and the 

conferences in the area of Environmental Education as well as at their support in the 

implementation of Environmental Education projects. The blog entitled “Write and 

Act”, which has been created by the Health Education Office of West Attica 

Directorate of Primary Education, aims at the communication and information of 

primary school teachers on issues mainly related to Health Education programs.  

Keywords: blogs, ICT, Environmental Education, Health Education 
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H προαγωγή της καινοτομίας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μέσω των εκπαιδευτικών ιστολογίων 

 

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση θεωρούνται πια αναγκαίες για την εφαρμογή και τη 

διάχυση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική πράξη. Η χρήση των ιστολογίων ως 

αποτελεσματικό παιδαγωγικό και διοικητικό εργαλείο είναι πια επίσης 

αναγνωρισμένη. Η εισήγηση αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει δύο ιστολόγια και τη 

χρήση τους στην εκπαίδευση. Το ιστολόγιο “Καινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης”, το οποίο το διαχειρίζεται το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας και στοχεύει στη διαρκή ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τα 

συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την υποστήριξή τους 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ιστολόγιο 

«ΓΡΑΦω ΚΑΙ ΔΡω» που δημιουργήθηκε από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με σκοπό την επικοινωνία 

και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε 

θέματα που αφορούν κυρίως προγράμματα Αγωγής Υγείας. 

Λέξεις-κλειδιά: ιστολόγια, ΤΠΕ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας  
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BA.3.14. “Geometrical Didactical Analysis GE.DI.AN. : Τhe 

case of second grade Junior High School Religious 

Education Curriculum in Greece” 
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Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
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Associate Professor 

University of Macedonia, Greece 
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Abstract 
In this work we study the Religious Education Curriculum of second grade junior 

high school with the use of Factor Analysis (FA) and Content Analysis methods. We 

introduce sentences in a Curriculum as structural units of data analysis of didactic 

interest. Then, we define variables and classes, which are driven by the instructional 

design theories coined by Prof. Ilias Matsagouras (Taxonomie of Mental Skills and 

Learning Levels, Conceptual-centered Model of School Knowledge Reframing). 

Subsequently, we categorize and code all proposals contained in the columns entitled 

“Learning Objectives” and “Learning Activities”. A software implementation of FA is 

next applied on the newly constructed to produce a geometric, 3-dimensional 

representation of the classes and their inter-relationships. 

This mapping of phrase data allows us to draw valuable conclusions on ethical values 

and attitudes, on which the Curriculum attaches major importance. Under this context, 

by applying FA, we propose a new methodology in educational research, which we 

call Geometric Didactical Analysis – (GE.DI.AN.) 

Keywords: Curriculum Analysis, Didactical Analysis, Learning Objectives, Religious 

Education, Taxonomie of Mental Skills. 

 

Geometrical Didactical Analysis – GE.DI.AN. (Γεωμετρική 

Διδακτική Ανάλυση): Η περίπτωση του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών 

της Β’ Γυμνασίου 
 

Στην παρούσα μελέτη αναλύουμε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Μάθημα των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου. Εφαρμόζουμε την Παραγοντική 

Ανάλυση των Αντιστοιχιών ξεκινώντας από τα πορίσματα της έρευνας στο χώρο της 

ανάλυσης περιεχομένου. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις που συναπαρτίζουν το κείμενο 

ενός Αναλυτικού Προγράμματος, μπορούν να αποτελέσουν μονάδες ανάλυσης με 

διδακτικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, ορίζουμε τις μεταβλητές και τις κλάσεις τους, οι 

οποίες στην εν λόγω έρευνα στοιχειοθετούνται με γνώμονα διδακτικές προτάσεις του 

Ηλία Ματσαγγούρα (Ταξινομία Γνωστικών Δεξιοτήτων και Επιπέδων Μάθησης, 

Εννοιοκεντρικό Μοντέλο Αναπλαισίωσης της Σχολικής Γνώσης). Κατόπιν, 

mailto:athastog@theo.auth.gr
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κατηγοριοποιούμε εκείνες τις προτάσεις που εμπεριέχονται στις στήλες, που φέρουν 

τον τίτλο «Στόχοι» και «Ενδεικτικές Δραστηριότητες». Μέσω εφαρμογής 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκύπτει μια γεωμετρική - τρισδιάστατη απεικόνιση των 

κλάσεων και των μεταξύ τους συσχετισμών. Η, κατά κάποιον τρόπο, χαρτογράφηση 

αυτή της ανάλυσης των δεδομένων, μάς επιτρέπει να εξάγουμε πολύτιμα 

συμπεράσματα για τις δεξιότητες και τους αξιακούς προσανατολισμούς στους 

οποίους το εν λόγω Αναλυτικό Πρόγραμμα αποδίδει βαρύνουσα σημασία. 

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών με τον τρόπο αυτό, 

προτείνουμε μία καινούρια μεθοδολογία στην εκπαιδευτική έρευνα, την οποία και 

ονομάζουμε Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Geometric Didactical Analysis - 

GE.DI.AN.) 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανάλυση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδακτική Ανάλυση, Μάθημα 

των Θρησκευτικών, Στόχοι Διδασκαλίας, Ταξινομία Γνωστικών Δεξιοτήτων. 
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BA.3.15. ‘Εικώς Λόγος’ in Plato's Timaeus: Ratio between 

microcosmic human and macrocosmic universe’ 

 

Ο εικώς λόγος στον πλατωνικό Τίμαιο: η αναλογία μεταξύ 

του μικροκοσμικού ανθρώπου και του μακροκοσμικού 

σύμπαντος 

 
 

Dr Markopoulou Anna 

Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

ann2mark@otenet.gr 

 

 

 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της αναλογίας μεταξύ του 

μικροκοσμικού ανθρώπου και του μακροκοσμικού σύμπαντος στον Τίμαιο του 

Πλάτωνος. Η αναλογία αυτή, η οποία αποτελεί τον τελικό στόχο του Πλάτωνος στον 

Τίμαιο, έργο της ώριμης συγγραφικής παραγωγής του, αναδεικνύεται μέσα από την 

μέθοδο του εικότος λόγου. Ο εικώς λόγος είναι μία πυθαγόρειος μέθοδος διδασκαλίας, 

γεγονός που αναδεικνύει τις πυθαγόρειες καταβολές του πλατωνικού στοχασμού. Η 

μέθοδος αυτή συνίσταται στην χρήση των μαθηματικών ή των γεωμετρικών 

σχημάτων ως ορατών εικόνων προκειμένου, μέσω αυτών, η ανθρώπινη ψυχή να 

αναχθεί προς τα ανάλογα αόρατα παραδείγματα του νοητού κόσμου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο εικώς λόγος αναδεικνύεται ως η μεθοδολογική αρχή, η οποία διέπει το 

σύνολο του πλατωνικού Τιμαίου και, ως εκ τούτου, επιτρέπει την κατανόηση της 

οργάνωσης και της σύνολης δομής του έργου. Η παρουσίαση αυτή θα πλαισιωθεί με 

τα σχόλια του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου στον Τίμαιο του Πλάτωνος.  
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teaching process " 
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Abstract 

The requirements of modern educational reality modulate the consolidation of a 

multieleved extended search of information sources, dynamic component of which is 

the digital icon from which can emerge multimodal approach to learning, in teaching 

process, to both be accessed and discovered differentiated pre-existing knowledge and 

create new knowledge by students. The digital imaging versions are energetic mean of 

multisensory activation of the pupil in the process of identifying and comprehension 

of knowledge. The applicable functionalism of the digital icon in alternative teaching 

approaches necessitating the activation of sensory receptive capacity, as well as the 

analysis and interpretation of the image through the pervasive approach to decoding 

process of each displayed or not message. Throughout this process the role of teacher 

is differentiated, as it is seen as essential the passage from traditional oral teaching in 

differentiated utilization of new technological capabilities for qualitative and 

modernized configuration, organization and implementation of the teaching process.  

Keywords: digital icon, multisensory motivation, teaching process 

 

"Η πολυαισθητηριακή δυναμική της ψηφιακής εικόνας στη 

διδακτική διαδικασία" 
 

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας διαμορφώνουν την 

ανάγκη αξιοποίησης ενός πολυεπίπεδα διευρυμένου πλαισίου αναζήτησης πηγών 

πληροφόρησης, δυναμική συνιστώσα του οποίου αποτελεί η ψηφιακή εικόνα, από την 

οποία είναι δυνατό να αναδυθεί η πολυτροπική προσέγγιση της γνώσης, κατά τη 

διδακτική διαδικασία, προκειμένου αφενός να προσεγγιστεί και ανακαλυφθεί 

διαφοροποιημένα η προϋπάρχουσα γνώση αλλά και να δημιουργηθεί νέα γνώση από 

τους μαθητές. Οι ψηφιακές απεικονιστικές εκδοχές αποτελούν ενεργητικούς φορείς 

πολυαισθητηριακής δραστηριοποίησης του μαθητή στη διαδικασία εντοπισμού και 

κατανόησης της γνώσης. Η εφαρμοστική λειτουργικότητα της ψηφιακής εικόνας σε 

εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση της 

αισθητηριακής προσληπτικής ικανότητας, καθώς επίσης και της ανάλυσης αλλά και 

ερμηνείας της εικόνας, μέσω της διεισδυτικότερης προσέγγισης στη διαδικασία 

αποκωδικοποίησης των εκάστοτε προβαλλόμενων ή μη μηνυμάτων της. Σε όλη αυτή 

τη διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται, καθώς θεωρείται ως 

βασική προϋπόθεση η μετάβαση από τη λογοκεντρικότητα στη διαφοροποιημένη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την ποιοτική και 

εκσυγχρονισμένη διαμόρφωση, οργάνωση και υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας. 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή εικόνα, πολυαισθητηριακότητα δραστηριοποίηση, διδασκαλία 
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BA.4.2. The Influence of parent control in nutritional habits 

primary school students 
 

Tasouli Elizabeth 

Physical Education Teacher 

 

Karoumbalis Spiridon 

Director of Primary School "St. Andrew" New Smyrna, 

MSc in Organization and Administration of Education 

sik6161@yahoo.com 

 

Abstract 
Our age is characterized by a dramatic change in eating habits which were followed for 

centuries. This fact has led the World Health Organization (WHO) to talk about childhood 

obesity epidemic in the European Union. The formation of eating habits in children depends 

on many social factors and not an individual decision. Parental control of child nutrition is 

one of these social actors as parents are a powerful pattern which model eating habits. At the 

same time, their own opinions on diet (as they applied at home cooking) are the ones that 

ultimately create a positive or negative child's body image and self-efficacy. In our research 

we gave a 24hours-record of childhood nutrition to parents of primary pupils of our school 

and then we measured the BMI of these pupils. Then the students completed a questionnaire 

on parental control in their diet. After statistical analysis we found that although the 

percentage of obese students is small, their diet is based on eating mainly animal proteins 

with similar result in under consumption of other food groups. It was also found that parental 

control in child feeding liable to a satisfactory level for these eating habits and to the 

proportional consumption of the percentages of the various food groups. 

Keywords: parental control, dietary habits, body mass index. 

  

Η επίδραση του γονικού ελέγχου στις διατροφικές συνήθειες 

μαθητών δημοτικού σχολείου 
 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια δραματική αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες αιώνων, 

γεγονός που έχει οδηγήσει την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) να μιλάει για επιδημία 

παιδικής παχυσαρκίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαμόρφωση των διατροφικών 

συνηθειών στα παιδιά εξαρτάται από πολλούς κοινωνικούς παράγοντες και δεν είναι μια 

ατομική απόφαση. Ο γονικός έλεγχος της παιδικής διατροφής είναι ένας από αυτούς τους 

κοινωνικούς παράγοντες, αφού οι γονείς αποτελούν ένα ισχυρό πρότυπο στο μοντέλο των 

διατροφικών συνηθειών. Ταυτόχρονα, οι δικές τους απόψεις για τη διατροφή (όπως αυτή 

εφαρμόζεται στο σπίτι) είναι αυτές που τελικά δημιουργούν την καλή ή κακή εικόνα που έχει 

το παιδί για το σώμα του και την αυτο-αποτελεσματικότητά του. Στην έρευνά μας δώσαμε 

ένα ερωτηματολόγιο εικοσιτετράωρης καταγραφής της παιδικής διατροφής στους γονείς 

μαθητών του δημοτικού μας σχολείου και μετρήθηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΖ) των 

μαθητών αυτών. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά το 

γονικό έλεγχο στη διατροφή τους. Μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

διαπιστώθηκε ότι αν και το ποσοστό των παχύσαρκων μαθητών είναι μικρό, εντούτοις η 

διατροφή τους βασίζεται στην κατανάλωση κυρίως ζωικών πρωτεϊνών με το ανάλογο 

επακόλουθο στην υποκατανάλωση άλλων τροφικών ομάδων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 

γονικός έλεγχος της παιδικής διατροφής ευθύνεται, σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, για αυτές 

τις διατροφικές συνήθειες και για την ανάλογη κατανάλωση στα ποσοστά των διάφορων 

τροφικών ομάδων.  

Λέξεις κλειδιά: γονική έλεγχος, διατροφικές συνήθειες, Δείκτης Μάζας Σώματος 
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BA.4.3. The Youtube as an educational tool: delineation and 

exploitation prospects 
 

Euthimia Tsolakidou, 

Teacher, Graduate student Department of Education Athens, 

e-mail: efthimia1983@yahoo.gr 

 

Dimitrios Lathouris 

Teacher, PhD Department of Education Athens 

dimlath@yahoo.gr 

 

Abstract 
Since the role of technology becomes important in education, Youtube, as one of the most 

famous sites of participatory media in the contemporary online environment, provides 

informative and entertaining video to viewers all over the world and can be used n various 

ways. The purpose of this paper is to present Youtube as a tool and its potential exploitation 

in education. The study followed the review of literature and method of gathering information 

about Youtube and its educational dimension. From the study of the literature has emerged 

that YouTube is a Web 2.0 application that can be used in multiple ways in education because 

of the great variety of video content available. This tool, although established in 2005, 

presents dynamic development and rapid increase of users. In the field of education as 

Youtube gives great scope for exploiting it can be used as a source of useful material in video 

format but also as a means of expression by creating videos and posting. Youtube, despite the 

extensive use in the educational process, has not been studied in conjunction with this. The 

possibilities it provides, it can be challenging for further investigation in theoretical and 

research level. 

Keywords: Youtube, web 2.0, educational exploitation, teacher tube 

 

Το Youtube ως εκπαιδευτικό εργαλείο: οριοθέτηση και 

προοπτικές αξιοποίησής του 
 

Σε μια εποχή που ο ρόλος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποκτά σημαντική θέση, 

το Youtube, ως ένα από τα πιο γνωστά sites των συμμετοχικών μέσων στο σύγχρονο 

online περιβάλλον παρέχει ενημερωτικά και ψυχαγωγικά βίντεο στους θεατές σε όλο 

τον κόσμο και μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους σε αυτήν. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το Youtube ως εργαλείο και τις 

δυνατότητες αξιοποίησής του στην εκπαίδευση. Για τη μελέτη ακολουθήθηκε η 

μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 

Youtube και την εκπαιδευτική του διάσταση. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας 
προέκυψε ότι το YouTube είναι μια εφαρμογή Web 2.0 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

πολλαπλούς τρόπους στην εκπαίδευση λόγω της μεγάλης ποικιλίας περιεχομένου βίντεο που 

διαθέτει. Πρόκειται για εργαλείο που, παρότι δημιουργήθηκε το 2005, παρουσιάζει δυναμική 

εξέλιξη και ραγδαία αύξηση των χρηστών του. Στον τομέα της εκπαίδευσης το Youtube δίνει 

μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή άντλησης 

χρήσιμου υλικού με μορφή βίντεο αλλά και ως μέσο έκφρασης με τη δημιουργία βίντεο και 

ανάρτηση του. Το Youtube παρά την εκτεταμένη χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δεν έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με αυτή. Με τις δυνατότητες που παρέχει, μπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση για περαιτέρω διερεύνηση σε θεωρητικό και σε ερευνητικό επίπεδο. 

Λέξεις-κλειδιά: Youtube, web 2.0, εκπαιδευτική αξιοποίηση, teacher tube 
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BA.4.4. Multimodal imagery as a means for promoting 

empathy in History class in primary education. A case study. 
 

Papoutsi Chara, 

Teacher, Master in Applied Education of the department of Primary Education, 

University of Athens. 

xara.papoutsi@yahoo.com 

 

Potamias Georgios, 

Teacher, Phd student in Department of Primary Education,University of Athens. 

giogeo_gr@yahoo.co.uk 

 

Abstract 

Empathy is the ability to change over roles and to adopt alternative prospects in 

relation to one. Empathy gives us the possibility to understand the thoughts and the 

emotions of other people creating with this way strong human relations. School 

curricula should encourage the promotion and the diffusion of empathy through 

multimodal activities in all disciplines and in particular in History.  

One way to promote empathy in class is by using images because they have direct 

impact in the memory and the critical thinking of the student and they can activate the 

emotional world as a result from its observation and elaboration. Thus the educator 

can, by asking the right questions and applying strategies and activities, contribute to 

the development of empathy. Through these activities the student will be able to feel 

the emotions of the persons and the situations that are represented in the image and 

will better understand its content and afterwards the historical fact. At the same time 

the student can achieve a degree of self realization and comprehension of other 

classmates’ feelings and emotions. Inside the classroom, which is a place of social 

interaction, a constructive dialogue will be created and many and different opinions 

will be heard. 

In this paper a case study is presented where empathy is promoted in educational 

praxis in a Greek Primary school classroom through various educational activities in 

the class of History. In this approach image emerges as the basic tool for reorienting 

and reshaping school ethos in a once traditionally conceived discipline. 

Key-words: multimodality, empathy, imagery, History, education. 

 

Η πολυτροπική εικόνα ως μέσο για την προώθηση της 

ενσυναίσθησης στο μάθημα της Ιστορίας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 
Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να εσωτερικεύει κανείς το ρόλο του άλλου και να 

υιοθετεί εναλλακτικές προοπτικές για τον εαυτό του. Η ενσυναίσθηση δίνει τη 

δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων 

δημιουργώντας γερές ανθρώπινες σχέσεις. Από τους βασικούς σκοπούς της 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης με διάφορους τρόπους 

στα μαθήματα, όπως και στο μάθημα της Ιστορίας. 

Ένας τρόπος είναι μέσω της εικόνας καθώς αυτή έχει άμεση επίδραση στη μνήμη και 

τη σκέψη του μαθητή και δύναται μέσα από την παρατήρηση και την επεξεργασία της 
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να ενεργοποιήσει το συναισθηματικό κόσμο του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί, θέτοντας 

τις κατάλληλες ερωτήσεις και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές και 

δραστηριότητες, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Ως αποτέλεσμα ο 

μαθητής θα βιώσει τα συναισθήματα των προσώπων και των καταστάσεων που 

απεικονίζονται κατανοώντας πληρέστερα το περιεχόμενό της αλλά και το ιστορικό 

γεγονός. Συνάμα θα μάθει καλύτερα τον εαυτό του και θα συνειδητοποιήσει όχι μόνο 

τα δικά του συναισθήματα αλλά και τα συναισθήματα των άλλων, των συμμαθητών 

του, καθώς μέσα στη σχολική τάξη που είναι πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, θα 

δημιουργηθεί εποικοδομητικός διάλογος, αφού θα ακουστούν πολλές και 

διαφορετικές απόψεις. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης όπου 

η ενσυναίσθηση καλλιεργείται στην εκπαιδευτική πράξη σε μια τάξη Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο μάθημα 

της Ιστορίας. Σε αυτή την προσέγγιση η εικόνα αναδεικνύεται ως το βασικό εργαλείο 

για την αναθεώρηση και την αναμόρφωση του σχολικού ήθους σε ένα άλλοτε 

παραδοσιακό θεωρούμενο διδακτικό αντικείμενο. 

Λέξεις- κλειδιά: πολυτροπικότητα, ενσυναίσθηση, εικόνα, Ιστορία, εκπαίδευση. 

 

 

 

BA.4.5. Design and Development of Constructivist 

Educational Software to Deal with Students’ Empirical 

Ideas about Shadows Formation 
 

Dr Tekos George 

Teacher 

soketl@yahoo.gr 

 

Abstract 

The paper introduces the design and development of interactive multimedia 

educational software based on students’ empirical ideas and conceptual difficulties, 

identified in Greek students 7–9 years old. The software promotes interdisciplinary 

study of shadows formation. We present a survey, which investigated 20 students’ 

initial ideas about shadows using interviews. Then we describe the design of the 

educational software, which was designed based on constructivist views of learning. 

Teaching was implemented in 2 Greek primary school classes, in which 45 students 

participated. Another 44 students were taught the subject traditionally. Before and 

after instruction all students answered a written questionnaire. Data analysis revealed 

that students of the experimental group achieved statistically better performance and 

reformulated their empirical ideas to better explain everyday life situations related to 

shadows but the control group students presented only a minimal evolution in their 

initial ideas. 

Keywords: educational software, social constructivism, conceptual change, shadows 

formation, interdisciplinary teaching 
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Ανάπτυξη Ψηφιακού και Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού 

για την Εποικοδομητική Διδασκαλία της Έννοιας της Σκιάς 

με Βάση τις Ιδέες των Παιδιών 

 
Η παρούσα εργασία προτείνει μια εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση για την 

κατανόηση του φαινομένου της δημιουργίας Σκιών σε ένα τεχνολογικά πλούσιο 

μαθησιακό περιβάλλον στο Δημοτικό σχολείο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα 

που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 20 μαθητών και μαθητριών της Β’ και Δ΄ Δημοτικού 

για τις Σκιές. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση, για τις ανάγκες της 

οποίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η εφαρμογή «Φως-Άνθρωπος-Ζωή». 

Αναπτύχθηκαν επίσης έντυπα φύλλα εργασίας για τα παιδιά με κατάλληλες 

μαθησιακές δραστηριότητες στον υπολογιστή. Η διδασκαλία με τη χρήση του υλικού 

αυτού πραγματοποιήθηκε σε 2 τάξεις Δημοτικού και έλαβαν μέρος 45 παιδιά. Επίσης, 

άλλα 44 παιδιά έλαβαν μέρος σε παραδοσιακή διδασκαλία του ίδιου θέματος. Όλα τα 

παιδιά απάντησαν σε τελικό ερωτηματολόγιο που ήταν το ίδιο με το αρχικό. 

Διαπιστώθηκε εννοιολογική αλλαγή στα παιδιά της πειραματικής ομάδας η οποία 

ήταν στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου τα οποία 

παρουσίασαν μικρή βελτίωση στις απόψεις τους. 

Λέξεις - κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομητισμός, εννοιολογική αλλαγή, εκπαιδευτικό 

λογισμικό, Σκιές. 
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BA.4.6. Exploring cultural identity through literature: 

methodology of 'Intersections Identity. 

 
Spyros Aravanis, 

Philologist Ph.D. Intercultural Education 

spyrosaravanis@hotmail.com 

 

Abstract 

The object of this research is to examine how a literary text can form a medium of 

recognizing the students’ identity, and reveal that a cultural identity does not 

constitute a status quo, but is characterized by a hybrid and a continuous flow. One 

method of analyzing a text, which helps the student-cum-reader not only to look into 

his or her cultural identity, but also that of the heroes of a literary oeuvre, is the so-

called “Identity Intersections” ― a graphic representation of interrelated and 

interconnected aspects of a person’s cultural identity and that of a literary character. 

Students are encouraged to add or subtract from the original format produced by 

Abigail Foss in 2002 those aspects which they consider important or unimportant for 

their identity and that of the characters in an oeuvre, and consider what aspects of 

cultural identity have influenced their lives and the life of a literary character. As an 

example to this end we borrow the literary work of Elsa Chiou, “Nordin in Church”, 

included in the Anthology of Literary Texts for Third and Fourth Grade Primary 

Schools.  

 

Εξερευνώντας την πολιτισμική ταυτότητα μέσω της 

λογοτεχνίας: η μέθοδος «Διασταυρώσεις Ταυτότητας». 

 
Ο στόχος της εισήγησης είναι να εξεταστεί πώς ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να 

αποτελέσει ένα μέσο αναγνώρισης της ταυτότητας των μαθητών και να φανεί οτι μια 

πολιτισμική ταυτότητα δεν αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση αλλά χαρακτηριζεται 

από μια υβριδικότητα και μια συνεχή ροή. Μια μέθοδος ανάλυσης κειμένου η οποία 

βοηθά τον μαθητή-αναγνώστη τόσο να εξερευνήσει την πολιτισμική του ταυτότητα 

όσο και την ταυτότητα των ηρώων ενός λογοτεχνικού έργου είναι η λεγόμενη 

«Διασταυρώσεις ταυτότητας», μια γραφική αναπαράσταση των πτυχών της 

πολιτιστικής ταυτότητας ενός ατόμου και ενός λογοτεχνικού ήρωα. Oι μαθητές 

ενθαρρύνονται να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν από το αρχικό μοντέλο-γραφική 

αναπαράσταση που είχε σχεδιάσει το 2002 η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός Abigail Foss 

εκείνες τις πτυχές που θεωρούν ως σημαντικές για την ταυτότητά τους και την 

ταυτότητα των ηρώων του κειμένου και να εξετάσουν ποιες πλευρές της πολιτισμικής 

ταυτότητας έχουν επιρροή στη ζωή τους αλλά και στη ζωή του λογοτεχνικού ήρωα. 

Ως παράδειγμα για αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούμε το λογοτεχνικό κείμενο της 

Έλσας Χίου, «Ο Νορντιν στην εκκλησιά» όπως εμπεριέχεται στο Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' και Δ΄ Δημοτικού.  
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BA.4.7. Investigating student-teachers’ representations, 

attitudes and beliefs regarding the effects of the climate 
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3
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makrakis@edc.uoc.gr 

 

Abstract 

This paper involves a pre-pilot testing of the web-based learning environment 

(WBLE) Actforclimate (http://actforclimate.net/) to students of the Department of 

Primary Education of the University of Crete as a part of their school practice, 

focusing on the preceded investigation of their representations, attitudes and beliefs 

regarding the effects of the climate change phenomenon, children’s rights and the way 

they are related to each other. The main aim of this investigation is the emergence of 

student-teachers’ misconceptions regarding the issue mentioned above. Qualitative as 

well as quantitative data were extracted through the completion of a questionnaire 

which included closed and open-ended questions. The analysis of the above data 

defines the conceptual starting point where student- teachers were before their 

engagement in the WBLE, which then became the tool to study extendedly the issue 

in order to develop their own alternative teaching interventions. In particular, student-

teachers worked in groups of 2 or 3. Each group had to select a teaching unit from the 

curriculum of the 5
th

 or 6
th

 grade and redesign it using ICT tools in order to enrich it 

with references to the climate change phenomenon and its effects on children, 

focusing on a specific child’s right (e.g. right to water, right to food, right to 

education). The material that was produced by the student-teachers is available online 

at http://susteint.webnode.com/ 

Keywords: climate change, children’s rights. 

 

Διερευνώντας τις αναπαραστάσεις, στάσεις και αντιλήψεις 

φοιτητών - υποψήφιων εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην προ-πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού 

μαθησιακού περιβάλλοντος (ΔΜΠ) Actforclimate. (Δράσε για το κλίμα) 

(http://actforclimate.net/) σε φοιτητές/-τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, 

με εστίαση στην προηγηθείσα διερεύνηση των αναπαραστάσεων, στάσεων και 

αντιλήψεών τους αναφορικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής, τα δικαιώματα του παιδιού και τη μεταξύ τους σχέση. Βασικός σκοπός 

mailto:lariosn@windowslive.com
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αυτής της διερεύνησης είναι η ανάδειξη των εσφαλμένων αντιλήψεων των φοιτητών/-

τριων αναφορικά με το παραπάνω θέμα. Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα 

αντλήθηκαν μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου δομημένου με ανοικτές 

και κλειστές ερωτήσεις. Η ανάλυση των παραπάνω δεδομένων καθορίζει την 

εννοιολογική αφετηρία στην οποία οι συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες βρίσκονταν πριν 

από την εμπλοκή τους στο ΔΜΠ, το οποίο στη συνέχεια αποτέλεσε το εργαλείο της 

εμβάθυνσής τους στο θέμα με στόχο την ανάπτυξη των δικών τους εναλλακτικών 

διδακτικών παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/-τριες εργάστηκαν σε 

ομάδες (2-3 ατόμων). Κάθε ομάδα έπρεπε να επιλέξει μια διδακτική ενότητα από το 

αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄ ή Στ΄ τάξης και να την επανασχεδιάσει με τη χρήση 

εργαλείων των ΤΠΕ με στόχο η ενότητα αυτή να εμπλουτιστεί με αναφορές στο 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και στις επιπτώσεις του ειδικά στα παιδιά 

εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο δικαίωμα (πχ δικαίωμα στο νερό, στην τροφή, στην 

εκπαίδευση). Το σύνολο του παραχθέντος υλικού έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 

http://susteint.webnode.com/  

Λέξεις-κλειδιά: κλιματική αλλαγή, δικαιώματα των παιδιών 
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Abstract 

Do students with learning disorders in Greek language face the same difficulties when they 

learn English language? Does the orthographic writing system play role in learning Greek or 

English language? These are some of the questions that the present study attempts to 

investigate. Taking into account that orthographic writing systems are classified into shallow 

or deep ones (Sheerer, 1986) according to the correspondence of phonemes of spoken words 

to graphemes of written words, Greek alphabetic writing system is characterized shallow 

(because of high degree of the above mentioned correspondence) (Porpodas, 2002) and 

English alphabetic writing system is deep (because of low level of this correspondence) 

(Chomsky & Halle, 1968). Researches on students with learning difficulties in Greek 

language show the low phoneme awareness level that these students have acquired. So they 

lead to the conclusion that phoneme awareness is an important factor that influence positively 

reading acquisition and improve reading disorders. Does it happen with English language 

when children learn it as a foreign language? Does training on phoneme awareness in English 

improve reading difficulties? 

http://susteint.webnode.com/
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15 children with learning disorders in Greek language of grade four took participation in this 

research where they were trained in phoneme awareness activities both in Greek and English 

language. After a two months training period in increasing phoneme awareness ability, 

children were tested in reading and spelling tests.  

The results indicated that English language seems to be more difficult for children with 

learning disorders as reading and spelling errors were more in comparison with Greek ones. 

That reinforces the view that deep writing system (as English one) is more difficult due its 

transparency and therefore more demanding for children with reading difficulties due to the 

high level of recalling information from memory. In the other hand Greek alphabetic writing 

system seems to be easier when a child try to decode it due to the high degree of one to one 

correspondence between phoneme to grapheme and that may cause a significant effect on 

improving learning disorders.  

Key words: phoneme awareness, orthographic writing system, learning disorders 

 

Σχέση ορθογραφικού συστήματος και δυσκολιών 

ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 
 

Οι μαθητές με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και με τη μάθηση της αγγλικής γλώσσας; 

Επηρεάζει το είδος του ορθογραφικού συστήματος γραφής τη μάθηση της ελληνικής 

ή και της αγγλικής γλώσσας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν 

προκειμένου να συσταθεί και να πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα η οποία 

προσπαθεί να μελετήσει την επίδραση του ορθογραφικού συστήματος και του 

βαθμού διαφάνειας που έχει το σύστημα αυτό στη μάθηση της γλώσσας και ειδικά, σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ειδικότερα, οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα ορθογραφικά συστήματα διακρίνονται σε 
«ρηχά» και «βαθιά» (Sheerer, 1986) ανάλογα με το βαθμό αντιστοιχίας φωνήματος του 

προφορικού και γραφήματος του γραπτού. Σύμφωνα με αυτή την τοποθέτηση το ελληνικό 

ορθογραφικό σύστημα θεωρείται «ρηχό» λόγω της μεγάλης αντιστοίχισης ένα προς ένα που 

έχει (Πόρποδας, 2002), ενώ το αγγλικό θεωρείται «βαθύ» ορθογραφικό σύστημα λόγω του 

μεγάλου βαθμού αδιαφάνειας που έχει (Chomsky & Halle, 1968). Γνωρίζοντας ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου και ειδικότερα, έρευνες έχουν δείξει το χαμηλό επίπεδο φωνολογικής 

επίγνωσης που διαθέτουν, η παρούσα έρευνα έρχεται να μελετήσει την επίδραση της 

ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης στη βελτίωση τόσο της αναγνωστικής και 

ορθογραφικής ικανότητας της ελληνικής γλώσσας όσο και της αντίστοιχης επίδρασης της 

φωνολογικής επίγνωσης στην αντίστοιχη βελτίωση (ή όχι) της αγγλικής γλώσσας.  

Έτσι, αφού επιλέχθηκαν 15 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου επιπέδου τετάρτης τάξης και διαπιστώθηκε το επίπεδο φωνολογικής 

επίγνωσης που διέθεταν και στις δύο γλώσσες, ακολουθήθηκε πρόγραμμα ανάπτυξης και 

βελτίωσης της φωνολογικής επίγνωσης τόσο για την ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα 

για περίοδο δύο μηνών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βελτίωση της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας 

ήταν περισσότερο εμφανής για την ελληνική γλώσσα έναντι της βελτίωσης (σε μικρότερο 

βαθμό) για την αγγλική γλώσσα ενισχύοντας την άποψη ότι η βαθειά δομή του αγγλικού 

ορθογραφικού συστήματος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση της γλώσσας 

αλλά και της μεγιστοποίησης της δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στη μάθηση της αγγλικής γλώσσας.  

Λέξεις κλειδιά: φωνολογική επίγνωση, ορθογραφικό σύστημα γραφής, μαθησιακές δυσκολίες 
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BA.4.9. Construction of an educational software which is 

based on the national curriculum standards for students 

with moderate mental retardation 
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Abstract 

The aim of this research was the construction of educational software which provides 

a modern means of assessing cognitive abilities of individuals with moderate mental 

retardation. It is based on the national curriculum standards for these students. 

Moreover the produced software could serve as an educational interventional tool. 

Specifically, the software (Happy Children) was designed to capitalize on the existing 

knowledge of the participants, to improve their skills and to contribute to the 

acquisition of new knowledge. The presentation of the various topics was achieved by 

using sensorial pathway, in multiple-choice questions, which are related to various 

fields of knowledge and skills. At the end the final score is recorded. Through the 

application, the areas which had high score for each participant and the areas for 

further educational attention are identified. For software’s evaluation five subjects 

with moderate intellectual disability, aged 12 to 18 years, had participated. The 

control group consisted of an equal number of typically developing students. The 

results of individuals with mental retardation were similar to their intelligence 

quotient as measured by Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-III (Greek 

version). This indicates that the software (Happy Children) can be exploited as a tool 

for the study of cognitive functioning individuals with mental retardation. 

Keywords: Educational Software, Moderate Mental Retardation, National 

Curriculum Standards 

 

Δημιουργία Εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένο στο ΑΠΣ 

μαθητών με μέτρια νοητική υστέρηση 
 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο αξιολόγησης 

των γνωστικών δυνατοτήτων των ατόμων με μέτρια νοητική υστέρηση, με κριτήριο 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών γι’ αυτούς τους μαθητές. Επιπλέον επιδιώχθηκε 

το παραγόμενο λογισμικό να αποτελέσει και ένα εργαλείο εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Συγκεκριμένα το λογισμικό (Χαρούμενα Παιδιά) σχεδιάστηκε κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί τις υφιστάμενες γνώσεις των συμμετεχόντων, να 

εξασκεί τις δεξιότητές τους και να συμβάλλει στην απόκτηση νέων γνώσεων. Η 

παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων γίνεται με τη χρησιμοποίηση 
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πολυαισθητηριακών οδών σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, τα οποία αφορούν 

ποικίλους τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ στο τέλος καταγράφεται το τελικό 

σκορ βαθμολογίας. Μέσω της εφαρμογής εντοπίζεται σε ποιους τομείς ο κάθε 

συμμετέχων είχε υψηλή βαθμολογία και σε ποιους τομείς απαιτείται να δοθεί 

περαιτέρω εκπαιδευτική υποστήριξη. Για την αξιολόγηση του λογισμικού 

αξιοποιήθηκαν πέντε άτομα με μέτρια νοητική υστέρηση ηλικίας από 12 έως 18 ετών, 

ενώ η ομάδα ελέγχου περιελάμβανε τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές. Τα 

αποτελέσματα της βαθμολογίας των ατόμων με νοητική υστέρηση ήταν ανάλογα με 

το Δείκτη Νοημοσύνης με βάση το Wechsler Intelligence Scale for Children – WISC-

III (ελληνική έκδοση). Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό ότι το λογισμικό 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο μελέτης της 

νοητικής λειτουργικότητας ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Μέτρια Νοητική Υστέρηση, Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 
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Abstract 

The period of teaching practice is an important part of preservice physical education 

teachers’ education, with significant consequences for their professional development. 

However, the transition from university to school classes is a reality shock for the 

majority of them, with fundamental difficulties during the application of theory to 

practice. 

The aim of the present research is the presentation of the “Lesson Study” model, 

which is a model of systematic and cooperative analysis of teaching, as it was applied 

on the teaching practice of preservice physical education teachers of the Faculty of 

Physical Education and Sport Science (DPESS), of the University of Athens in 

Greece. The basic objective was the determination of the unseen aspects of the 

physical education teaching process and through this the detection of those elements 

that shape the identity of an effective lesson. Eight third-year university female 

students of the DPESS took part in the research. With the guidance of their 

supervising teacher they conducted their teaching practice at a secondary school in 

Athens for five consecutive weeks, according to the “Lesson Study” model. Data 
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collection was completed with the use of interviews and written evaluation reports 

that were submitted on a website. 

From the results it was proved that the application of the “Lesson Study” model 

affected positively the eight students’ teaching practice experiences, promoting their 

subject knowledge, their cooperation and creative thought and finally their self 

reflection on and about their teaching actions and habits.  

 

Key words: Lesson Study Model, physical education, teaching practice, self-

reflection. 

 

 

Η εφαρμογή του μοντέλου «Lesson Study» στην πρακτική 

άσκηση προπτυχιακών φοιτητριών φυσικής αγωγής και 

αθλητισμού 
 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των μελλοντικών 

καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με καθοριστικής σημασίας επιπτώσεις για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη. Ωστόσο, η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στο σχολείο 

αποτελεί για την πλειοψηφία ένα σοκ πραγματικότητας, με ιδιαίτερες δυσκολίες κατά 

την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση του μοντέλου «Lesson Study», 

ενός νέου μοντέλου συστηματικής και συνεργατικής ανάλυσης της διδασκαλίας, 

όπως αυτό εφαρμόστηκε στην πρακτική άσκηση φοιτητριών του ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ. 

Βασική επιδίωξη ήταν η ανάδειξη των αθέατων πτυχών της διδασκαλίας και μέσω 

αυτού ο εντοπισμός των στοιχείων που επιδρούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας 

ενός αποτελεσματικού μαθήματος.  

Οκτώ τριτοετείς φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ συμμετείχαν στην έρευνα, και υπό 

την καθοδήγηση της επιβλέπουσας καθηγήτριάς τους πραγματοποίησαν την πρακτική 

τους άσκηση για πέντε συνεχείς εβδομάδες σε σχολείο Β’θμιας εκπαίδευσης της 

Αθήνας, βάσει του μοντέλου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε βάσει 

συνεντεύξεων και γραπτών εκθέσεων αξιολόγησης σε ειδικά κατασκευασμένο 

διαδικτυακό τόπο.  

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του μοντέλου «Lesson Study» 

επέδρασε θετικά στις εμπειρίες που αποκόμισαν οι φοιτήτριες από την πρακτική τους 

άσκηση προάγοντας τις γνώσεις, τη συνεργασία, τη δημιουργική σκέψη και τον 

αναστοχασμό επί και κατά της διδακτικής τους δράσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Lesson Study Model, φυσική αγωγή, πρακτική άσκηση, αναστοχασμός. 
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Abstract 

The importance of Physical Education (PE) in secondary education is undeniable in 

forging the motor and emotional personality of adolescents. The aim of the present 

research is to investigate the level of motor skills of a group of secondary school 

students and their attitudes to PE before and after the application of an intervention 

program focusing on the promotion of physical activity. 

Twenty boys and girls (14-15 years old) of a secondary school in Athens participated 

in the research for five consecutive weeks. After recording their physical growth and 

motor development with the EUROFIT test battery, their attitudes to PE were 

evaluated according to specially devised questionnaires. Afterwards, considering the 

students’ motor and emotional profile, a course of PE lessons was designed based on 

the ''Lesson study'' model. The students’ responses to the teaching activities and the 

change of their attitudes to the PE class were recorded with an observation protocol. 

Research data were processed quantitatively and qualitatively. 

From the results, it was proved that when the PE instructional design ensured the 

participation of all pupils, recognizing at the same time their performance and 

individual progress, their physical fitness and satisfaction from the lessons improved 

significantly. Finally, it was confirmed that the continuous updating of the 

curriculum’s activities and the creative collaboration between PE teachers are 

prerequisites for the effectiveness of the adopted teaching methods. 

Key words:Physical education, Adolescents, motor skills, attitudes. 
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Κινητικές δεξιότητες και στάσεις μαθητών Γυμνασίου στη 

φυσική αγωγή. Μία μελέτη περίπτωσης 
 

Η σημασία της φυσικής αγωγής (Φ.Α) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 

αδιαμφισβήτητη για τη σφυρηλάτηση της κινητικής και συναισθηματικής 

προσωπικότητας των εφήβων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του 

επιπέδου των κινητικών δεξιοτήτων μίας ομάδας μαθητών Γ΄ Γυμνασίου καθώς και η 

στάση τους στο μάθημα της Φ.Α, πριν και μετά την εφαρμογή προγράμματος 

παρέμβασης με έμφαση στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας. 

Είκοσι μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου της Αθήνας, ηλικίας 14-15 χρονών, 

συμμετείχαν στην έρευνα για πέντε συνεχείς εβδομάδες. Αφού καταγράφηκε η 

σωματική και κινητική τους ανάπτυξη μέσω της δέσμης δοκιμασιών ΕUROFIT, 

αξιολογήθηκε η στάση τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής βάσει 

ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το κινητικό και 

συναισθηματικό προφίλ των μαθητών, σχεδιάστηκε μία σειρά μαθημάτων βασισμένη 

στο μοντέλο «Lesson Study». Η ανταπόκριση των μαθητών στις διδακτικές 

δραστηριότητες και η μεταβολή της στάσης τους στο μάθημα καταγράφηκε μέσω 

πρωτοκόλλου παρατήρησης. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε ποιοτικά και 

ποσοτικά.  

Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι όταν ο σχεδιασμός των μαθημάτων 

εξασφάλιζε τη συμμετοχή όλων των μαθητών αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις και την 

ατομική τους πρόοδο, η φυσική κατάσταση και η ικανοποίηση τους από το μάθημα 

βελτιώθηκαν σημαντικά. Επιβεβαιώνεται ότι η συνεχής ενημέρωση των 

δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος και η δημιουργική συνεργασία 

μεταξύ καθηγητών Φ.Α είναι προαπαιτούμενα της αποτελεσματικότητας των 

υιοθετούμενων μεθόδων διδασκαλίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσική αγωγή, έφηβοι, κινητικές δεξιότητες, στάσεις. 
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BA. 4.12. "The students in the role of teacher: exploiting 

principles of peer method in a group cooperation teaching of 

History" 
 

Dr. Μargarou Helen, 

Secondary Education Teacher (ΠΕ02) 

eleni.margarou@gmail.com 

 

Dr. Xeimariou Helen 

Secondary Education Teacher (ΠΕ02) 

susulik@the.forthnet.gr 

Pilot High School University of Macedonia 

 

Abstract 

This presentation constitutes a proposal for a different teaching approach to the 

History lesson of the 2
nd

 grade of Senior High School. Initially, we describe the 

rationale and the theoretical background of this particular approach, followed by an 

account of its being put into practice. Finally, we present some of the student’s work 

and a report of findings and conclusions. More specifically, the present proposal is 

about teaching history by using the cooperative method which is similar to the 

interactional one. Specialized bibliography and experience have shown that we learn 

something in depth when we find ourselves in the position of having to teach it in 

others. This was the position we attempted to bring our students to last year. We 

asked them to plan themselves and present various units to their fellow students and to 

evaluate the success of their “teaching”. They collaborated in groups, in order to 

prepare the units they had chosen, in the way that they themselves had conceived 

them, but also in such a way that the material being taught would be best grasped by 

their audience, making the most of the new technologies. Most important is, though, 

that, apart from the acquisition of knowledge, the students came to evaluate others but 

also themselves, thus conquering metacognition, something which, ultimately, 

surpasses the framework of the particular school subject. 

Keyword:Teaching Methodology, Curriculum, Textbooks, School Subjects, Evaluation 

 

«Οι μαθητές σε ρόλο δασκάλου: αξιοποιώντας αρχές της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε μια ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία της Ιστορίας» 
 

Η εισήγηση αποτελεί μια πρόταση για μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση του 

μαθήματος της Ιστορίας στη Β΄ Λυκείου. Στην αρχή εκτίθενται το σκεπτικό και η 

θεωρητική στήριξη της συγκεκριμένης διδακτικής επιλογής, στη συνέχεια 

περιγράφεται η εφαρμογή της, ενώ, στο τέλος, παρουσιάζεται ενδεικτικά δουλειά των 

ίδιων των μαθητών και καταγράφονται διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για μία πρόταση διδασκαλίας της ιστορίας με μέθοδο 

ομαδοσυνεργατική, συγγενή της αλληλοδιδακτικής. Ειδική βιβλιογραφία αλλά και η 

εμπειρία δείχνουν πως ουσιαστικά και σε βάθος μαθαίνουμε κάτι όταν βρισκόμαστε 

στην ανάγκη να το διδάξουμε σε άλλους. Στη θέση αυτή προσπαθήσαμε, λοιπόν, την 

προηγούμενη χρονιά να φέρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στο μάθημα της 

mailto:eleni.margarou@gmail.com
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Ιστορίας. Ζητήσαμε από τους/τις ίδιους/-ες να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν στους 

συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους διάφορες διδακτικές ενότητες και, κατόπιν, να 

αξιολογήσουν την επιτυχία της «διδασκαλίας» τους. Οι μαθητές συνεργάστηκαν σε 

ομάδες, σύγχρονα και ασύγχρονα, για να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν τις 

ενότητες που επέλεξαν, όπως οι ίδιοι τις συνέλαβαν και όπως θεώρησαν ότι θα τις 

προσλάμβαναν καλύτερα οι ακροατές τους, αξιοποιώντας δημιουργικά και τις νέες 

τεχνολογίες. Πέρα, όμως, από την κατάκτηση των συγκεκριμένων γνώσεων, 

αξιολόγησαν και αυτοαξιολογήθηκαν, κατακτώντας μεταγνώση που, τελικά, ξεπερνά 

το πλαίσιο του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου. [Διδακτική Μεθοδολογία: 

Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά Εγχειρίδια, Διδακτικά Αντικείμενα, Αξιολόγηση] 

Λέξεις-κλειδιά: Λύκειο - Ιστορία Β΄ - Αλληλοδιδακτική μέθοδος - Ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος - Νέες Τεχνολογίες 

 

 

 

 

BA. 4.13. Creative Projects and Applications of ICT in 

Nursery School - European cooperation 
 

Rania Gaki, 

Pre-primary Teacher 

ourania.21@gmail.com 

 

Eudokia Pagalou, 

Pre-primary Teacher, 

MA Special Educational Needs University of Leeds, 

evdokiapagkalou@yahoo.com 

 

ElsaThalassinou 
Pre-primary Teacher 

elsaelissavet@yahoo.com 

Abstract 

The use of ICT in the nursery school can be a mentally challenging and educational 

experience for young children (Siraj-Blatchford & Whitebread, 2003). Open activities 

give the opportunity to students to develop their creative skills, cooperate and interact 

with people, who come from different cultural backgrounds, and to conceive the new 

knowledge in an effective way (A Raptis & Rapti 2007). In the following project, 

activities, which have been implemented during the school years 2009-2013 in classes 

in Greece and abroad (United Kingdom, Romania, Italy, etc.), that facilitate change 

and innovation are recommended. These activities are process-oriented and do not 

emphasize on the outcome while, at the same time, they are based on self-

organization, autonomy, diversity and flexibility (Sterling, 2001). Additional, 

experiential and collaborative educational processes and their ‘manufactured 

products’ are described. The following are concluded: 1.The tale "The Small Leaf" 

written by students in Greece and Romania who collaborated using ICT. 2. Posters 

and printed material «U4ENERGY», created when participated in a European 

competition on renewable energy sources. 3. Wishing cards and sketches, made while 

participating in a eTwinning programme entitled «Global Christmas Greetings». 4. 
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Videos and photos as proof of the collaboration between nursrery schools in Greece 

and the UK via Skype. Through these activities the students developed their multiple 

intelligence, while, at the same time, the intercultural awareness of all stakeholders 

was cultivated. The parents were actively involved and all the actions crossed the 

school boundaries and expanded in the local community and the cybernet. 

 

Key Words: ICT, Creativity, Cooperative Learning 

 

 

Δημιουργικές Δράσεις και Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στο 

Νηπιαγωγείο- Ευρωπαϊκές Συνεργασίες 
 

Η χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο μπορεί να είναι διανοητικά προκλητική και 

μορφωτική εμπειρία για τα μικρά παιδιά (Siraj-Blatchford & Whitebread, 2003). Οι 

ανοιχτές δραστηριότητες δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την 

δημιουργικότητα τους, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με άτομα από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και να προσεγγίζουν αποτελεσματικά την νέα 

γνώση (Ράπτης Α & Ράπτη 2007). Στην εργασία που ακολουθεί προτείνονται 

δραστηριότητες, που διευκολύνουν τις αλλαγές και τις καινοτομίες 

προσανατολισμένες στη διαδικασία- όχι στο αποτέλεσμα- ενώ βασίζονται στην αυτό-

οργάνωση, την αυτονομία, την ποικιλότητα και την ευελιξία (Sterling, 2001), οι 

οποίες έχουν υλοποιηθεί κατά τα διδακτικά έτη 2009-2013 σε τάξεις της Ελλάδας 

αλλά και του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ιταλία κλπ). Περιγράφονται 

βιωματικές και συνεργατικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα παραχθέντα προϊόντα. 

Παρουσιάζονται: 1.Το παραμύθι «Ο Φυλλαράκης» προϊόν διαδικτυακής συνεργασίας 

νηπιαγωγείων Ελλάδας -Ρουμανίας. 2.Αφίσες και έντυπο υλικό «U4ENERGY», 

προϊόντα συμμετοχής σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 3.Ευχητήριες κάρτες και ιχνογραφήματα, προϊόντα προγράμματος 

eTwinning με τίτλο «Global Christmas Greetings». 4. Βίντεο και φωτογραφίες από 

συνεργασία μέσω Skype νηπιαγωγείων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι 

δράσεις αυτές, ανέπτυξαν την πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα 

καλλιεργήθηκε διαπολιτισμική συνείδηση και περιβαλλοντική συμπεριφορά σε όλους 

τους εμπλεκόμενους. Οι γονείς των μαθητών συμμετείχαν ενεργά και έγινε διάχυση 

των δράσεων στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του διαδικτύου. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τ.Π.Ε. Δημιουργικότητα, Συνεργατική Μάθηση 
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ΒA.4.14. An e-service learning platform for developing 

critical citizenship and community involvement in teacher 

education institutions 
 

Vassilios Makrakis 

Professor, Dept. of Primary Education 

University of Crete 

makrakis@edc.uoc.gr 

 

Katerina Vigkou 

Ph.D. candidate, Dept. of Primary Education 

University of Crete 

 

 

Abstract 

The emergence of service-learning in higher education with renewed emphasis on 

developing citizenship and community involvement presents unique opportunities for 

campus-community partnerships. Today’s service-learning movement extends the 

traditional interpretation of service to include participatory citizenship challenging 

students to build community relationships and analyze sustainable development issues 

and community-based needs. In this context, service is valued as a civic responsibility 

whereby service is with, rather than for, the community partner or agency. It is a 

powerful technique to enhance student learning while serving the community.  

Service learning encompasses two central principles: reciprocity and reflection. 

Service learning is reciprocal because both parties involved--the community group 

that is served and the learners who are serving--work together to define the kinds of 

service and learning which will take place. Through this reciprocity, students can 

develop a greater sense of belonging and responsibility to a larger community. 

Service learning is reflective because the main benefits to learners not necessarily 

occur from the experience itself, but from collaborative discussion and reflection on 

the experience. Thus the integration of structured opportunities for reflection is a 

central component of service learning activities.  

E-service-learning (electronic service-learning)—a service-learning course wherein 

the instruction and/or the service occurs online—holds massive potential to transform 

both service-learning and online learning by freeing service-learning from 

geographical constraints and by equipping online learning with a powerful and much-

needed tool to promote engagement. In this paper we will present an e-service 

learning platform developed to support teaching staff in integrating the concept of 

service learning in their courses. 
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ΒA.4.15. “Teaching the Holocaust of Thessaloniki Jews: 

Practical assessment forms and a constructive 

interdisciplinary program” 
 

Καλλιόπη Θεοχαρίδου 

Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, του τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, του τομέα Παιδαγωγικής. 

Kalliathe1991@gmail.com 
 

Χρυσούλα Τοσουνίδου 

Καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, 

του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, του τομέα Παιδαγωγικής. 

xtosounidou@yahoo.gr 
 

Παναγιώτα Τσιρώνη 

Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, του τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, του τομέα Παιδαγωγικής. 

giwtatsiro@hotmail.com 

Abstract 

This announcement refers to the design and implementation of a constructive, 

interdisciplinary program, four-month process in B Class 23th Lyceum of 

Thessaloniki. The program’s initial objective is to sensitize students about the “Jews’ 

Holocaust of Thessaloniki” through learner-centered practices and forms of teaching 

(project). Especially, a description of the stages of implementation of a constructive 

program and the practices used to implement (brainstorming, role playing, fishball 

conversation, scenario, collages, etc.). The key goal of the program is the nomination 

of authentic assessment as the most appropriate and efficient method which 

contributes to the multifaceted and holistic student’s evaluation in a realistic context, 

providing an environment of shared responsibility with the educator. 

Key words: constuctivism, practices, authentic evaluation, Holocaust 
 

Η διδασκαλία του ολοκαυτώματος των Εβραίων της 

Θεσσαλονίκης: Πρακτικές και μορφές αξιολόγησης ενός 

εποικοδομητικού διαθεματικού προγράμματος διαδικασίας. 
 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

εποικοδομητικού, διαθεματικού (θεματοκεντρικού) προγράμματος διαδικασίας 

τετράμηνης διάρκειας στη Β΄ Τάξη του 23ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. 

Αρχικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με 

το «Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης» μέσω μαθητοκεντρικών 

πρακτικών και μορφών διδασκαλίας (project). Ειδικότερα, γίνεται περιγραφή των 

σταδίων υλοποίησης ενός εποικοδομητικού προγράμματος και των πρακτικών που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του (ιδεοθύελλα, παίξιμο ρόλων, συζήτηση 
ενυδρείου, σενάριο, κολάζ κ.α). Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της 

αυθεντικής αξιολόγησης ως της καταλληλότερης και αποδοτικότερης μεθόδου που συντείνει 

στην πολύπλευρη και ολιστική αξιολόγηση του μαθητή σε ρεαλιστικό πλαίσιο 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνευθύνης με τον εκπαιδευτικό. 

Λέξεις-κλειδιά: εποικοδομισμός, πρακτικές, αυθεντική αξιολόγηση, ολοκαύτωμα 
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Didactic process”,P. Benekou  
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CA.1.14. “Innovation and religious teaching in the 21st century”, M. Syrgianni 
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CA.1.1 “Impact of teachers' leadership style on their self-

efficacy in class management", 
 

Nasiou Sofia 

Secondary School Teacher 

sophiena@hotmail.com 

Abstract 

Speaking of effective schools, emphasis has been placed on the teacher exercising 

leadership in the form of administrative as well as pedagogical tasks. It is commonly 

accepted that the teacher’s leadership style is associated with variables such as self-

efficacy (Leithwood, 1977). 

Despite the fact that international research activity on issues concerning the 

relationship between the teacher’s self-efficacy and leadership is rich, there are still 

areas of concern which have not found extensive research, such as the relationship of 

self-efficacy and classroom management-leadership (Morris-Rothschild & Brassard, 

2006). Leadership styles in the classroom with certain characteristics have neither 

been registered nor has it been specifically investigated how they might relate to self-

efficacy. Moreover, in Greece no relevant research has taken place. 

The present study is an attempt to correlate the four leadership styles (authoritarian, 

authoritative, laissez-faire leader and indifferent) with teachers’ self-efficacy. The 

study aims to ascertain relationships as predictors between the dependent and the 

independent variables. 

Key-words: leadership style, self-efficacy 

 

Επίδραση του στιλ ηγεσίας του εκπαιδευτικού στην αυτο-

αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της τάξης 
 

Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί τους ερευνητές τα 

τελευταία χρόνια. Μιλώντας για αποτελεσματικά σχολεία, έμφαση έχει δοθεί στην 

ηγεσία του εκπαιδευτικού που ασκεί διοικητικά όσο και παιδαγωγικά καθήκοντα. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το στιλ ηγεσίας του εκπαιδευτικού συνδέεται με μεταβλητές 

όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα (Leithwood, 1977). 

Παρά το γεγονός ότι η διεθνής ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα θέματα που 

αφορούν τη σχέση αυτο-αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και ηγεσίας γενικά 

είναι πλούσια, υπάρχουν ακόμη περιοχές ενδιαφέροντος οι οποίες δεν έχουν τύχει 

εκτεταμένης έρευνας, όπως η σχέση αυτο-αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

και διαχείρισης-ηγεσίας της τάξης (Morris-Rothschild & Brassard, 2006). Δεν έχουν 

καταγραφεί στιλ ηγεσίας της σχολικής τάξης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ούτε 

έχει διερευνηθεί συγκεκριμένα το πώς αυτά πιθανόν να σχετίζονται με την αυτο-

αποτελεσματικότητα. Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχει λάβει χώρα κάποια σχετική 

έρευνα. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να συσχετιστούν τα τέσσερα ηγετικά στιλ 

(αυταρχικό, καθοδηγητικό, παραχωρητικό και αδιάφορο) με την αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Η μελέτη στοχεύει να διακριβώσει σχέσεις 

ως δείκτες πρόβλεψης μεταξύ των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Λέξεις-κλειδιά: στιλ ηγεσίας, αυτο-αποτελεσματικότητα 
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CA.1.2 “Teaching Philosophy through the utilization of 

social networks and transversal actions” 
 

Vaya Sereti 

Teacher PE02, MSc Department of International Law Studies, Democritus University, 

vsereti@sch.gr 
 

Xanthi Almpanaki 

Teacher PE01, MSc Department of International Law Studies, Democritus University, 

PhD Candidate of Theology, University of Thessaloniki, 

xalbanaki@gmail.com 

Abstract 

This paper concerns an innovative project implementation for the Philosophy 

Education which is taught in the second grade of High School to students in the 

«theoritical circuit». The innovative action focuses on the unit of Justice and aims to 

assist students understand the importance of human rights respect and realize that the 

violation of human rights can cause various social problems around the world. To 

acheive this goal a favourite social networking site for children was chosen: 

Facebook. Through this social network students had to collaborate and produce a logo 

proposal for human rights in the context of a logo contest which was carried out on 

the internet. At the same time transversal activities were evolved and during the 

procedure usage of websites, interactive exercises, familiarization with the use of the 

Bible and online dictionaries, experiential and interdisciplinary activities are 

suggested. Technology integration was a major component; however, the aim was not 

just to integrate new technologies but mainly they were considered as a tool for an 

effective learning processing and gaining new knowledge, skills and abilities, which 

are essential in today's demanding times for individual and social development. 

Keywords: philosophy, human rights, social networks 

 

Διδασκαλία της Φιλοσοφίας μέσα από την αξιοποίηση 

κοινωνικών δικτύων και εγκάρσιων δράσεων 
 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την υλοποίηση project στα πλαίσια του μαθήματος των 

Αρχών Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης με άξονα την ενότητα 

του Δικαίου. Στόχος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα προκύπτουν 

από την παραβίαση τους στον παγκόσμιο χώρο. Επιλέχθηκε για το λόγο αυτό ένα 

προσφιλές κοινωνικό δίκτυο για τα παιδιά: το Facebook. Μέσα από το περιβάλλον 

ενός κοινωνικού δικτύου οι μαθητές έπρεπε να συνεργασθούν και να παράγουν μία 

πρόταση logo για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια ενός διαγωνισμού που 

εξελισσόταν στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προτείνεται η 

αξιοποίηση ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρμογών εξοικείωση με την 

ενασχόληση της Βίβλου και των λεξικών μέσα από τους υπολογιστές, βιωματικές και 

διαθεματικές δραστηριότητες. Η ένταξη της τεχνολογίας αποτέλεσε βασική 

συνιστώσα όχι όμως μόνο για να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες αλλά κυρίως η 

ένταξή τους να έχει σαν συνέπεια την αποτελεσματικότερη μάθηση (learning 

processing) και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (knowledge-skills), που πλέον είναι 

απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

Λέξεις κλειδιά: Φιλοσοφία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δίκτυα 
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e-learning require a new pedagogy? 
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Abstract 

The teaching methods employed in the classroom today, have changed little in the last 

century. Teaching is almost unique in this regard. Somewhat belatedly, education is 

now going through its own transformation. The effects of information and 

communication technology (ICT) are beginning to impact on education in a 

fundamental way. While the environment in which learning takes place has been 

revolutionized, learning theories and teaching methods have not changed. Some say 

that there is no need to modernize pedagogy; others argue that pedagogy also needs to 

change. Secondly, during the last decades, a great number of immigrant students, has 

entered in schools; this has a result of an effort to have more differential educational 

plans in use. The use of serious game was designed using a role-playing strategy to 

allow the user to become embodied in a virtual environment and identify with objects 

and characters. The objective of the learning game was to provide a tailored 

contextual experience in a school environment that would have a positive effect on 

preconceptions, and change negative attitudes towards the role of serious games in the 

classroom. The learning game was designed to allow teachers to experience a range of 

educational activities, each built upon a clear and established pedagogy. Four 

learning game levels were developed with activities to match a specific learning 

theory. The learning game activities were designed around recommendations found in 

the literature . Playing learning games can help develop cognitive functions such as 

memory skills (Boyan and Sherry 2011) and learning comes from a combination of 

words and pictures (Mayer 2002). In order for the participant to experience a serious 

game that embodies Cognitive learning theory, it was necessary to design a scenario 

that focused on a specific cognitive function. Learning in a contextual environment 

will help support retention of knowledge (Lave and Wenger 1991 the sense of 

realism, smoke simulations and explosion sounds were incorporated with animated 

characters. There are four stages of learning: concrete learning, reflective observation, 

abstract conceptualization and active experimentation (Kolb 1984). Learning is 

shaped by positive and negative reinforcement (Skinner 1954). In order to execute 

this theory, the player is given a set of tasks to complete within a certain time frame. 

The current educational system is highly synchronous. Everything runs to a timetable. 

But digital learning material is inherently asynchronous. Web pages can be accessed 

at any time; videos can be watched whenever a student chooses; and podcasts can be 

listened to on the bus. The emergence of ubiquitous computing is creating new 

learning spaces.  

Keywords: asynchronous teaching, computer games, e-learning, ICT, learning 

theories, school literacy, curriculum. 

 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

127 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

CA.1.4 Adapting Cloud Computing In Education: Can we speak for 
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Abstract 
The today’s classroom is changing. From when the school bell rings to study sessions that last 

well into the night, students are demanding more technology services from their schools. It’s 

important not only to keep pace with their evolving needs, but also to prepare them for the 

demands of the workplace tomorrow. At the same time, education institutions are under 

increasing pressure to deliver more for less, and they need to find ways to offer rich, 

affordable services and tools. The results of the global financial crisis are visible all-around. 

Those educators who can deliver these sophisticated communications environments, 

including the desktop applications that employers use today, will be helping their students 

find better jobs and greater opportunities in the future.  

Cloud computing can help provide those solutions. It’s a network of computing resources—

located just about anywhere—that can be shared. They bring to education a range of options 

not found in traditional IT models. In fact, the integration of software and assets you own 

with software and services in the cloud provides you with new choices for balancing system 

management, cost, and security while helping to improve services.  

What’s in the cloud? Much of what’s on your desktop or in your data center right now. For 

example, e-mail in the cloud is, in many cases, free for schools and universities that need to 

upgrade legacy systems and expand services. The cloud helps ensure that students, teachers, 

faculty, parents, and staff have on-demand access to critical information using any device 

from anywhere. Both public and private institutions can use the cloud to deliver better 

services, even as they work with fewer resources. By sharing IT services in the cloud, your 

education institution can outsource noncore services and better concentrate on offering 

students, teachers, faculty, and staff the essential tools to help them succeed. The cloud is a 

bridge from the desktop to a world of devices, from the average on-campus school day to 

remote services anywhere and anytime. As much excitement as there is in cloud computing, it 

is just one piece of a technology landscape that spans from the on-premise data center to the 

cloud and reaches people through the computer, Web, and phone. By cloud computing, you 

are able to plan your long-term, data center strategy and as a result High Education 

Institutions i.e. Universities can benefit from opportunities in the cloud. The cloud has the 

power to drastically advance the goals of the educational system: to make it easier for 

institutions to empower their students to succeed while at the same time cutting costs and 

expanding accessibility. The cloud is poised to revolutionize the educational sector, and 

schools and learning institutions would be wise not to write off the cloud as just a business 

tool. The future opportunities for success or failure of students could rest in the cloud.  

Using the cloud means low-cost; schools no longer have the heavy expense of dealing first-

hand with their data storage and can instead devote their limited resources to purchasing 

effective digital eLearning resources. A cluster classroom is a regular mainstream classroom 

in which a small group or cluster of students with gifted identification are placed together. 

The classroom teacher has the skills necessary to meet the needs of gifted learners. Cloud 

computing is changing the ways people do personal learning, interactive learning and many-

to-many learning, in the primary, secondary and higher education spheres. This paper shows 

that we can use cloud computing as an alternative didactic process in education today. 

Keywords: Cloud computing, internet-based learning, cluster classrooms, gifted and 

talented, assessment. 
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Abstract 
Higher education-- colleges and universities -- represent the ultimate knowledge 

organizations. These institutions of learning embody centers of knowledge creation, 

knowledge acquisition, sharing and ultimately, application for innovation. Students flock to 

these knowledge centers for learning and application of knowledge. Faculty and staff 

similarly invest their human capital in learning, applying, and creating new knowledge to 

benefit society and the world in many creative ways. A faculty also uses their unique 

expertise to transfer their knowledge to students in the classroom. Thus, it is intuitive that 

colleges and universities have extraordinary and vast resources in intellectual capital. 

Universities establish strategic plans to achieve their goals. However, these plans may not be 

successful if the needed resources are not available. Arguably, the most valuable resources in 

any University are the expertise of its faculty and staff; it’s intellectual capital. Therefore, if a 

University effectively measures and manages these valuable resources, it can more effectively 

create and deploy strategies to achieve its goals. It examines methodologies in the for-profit 

sector, creates analogies in the academic world, and then seeks to develop classifications 

which are meaningful in an academic environment. By understanding and measuring their 

intellectual capital, higher educational institutions can better understand where their core 

competencies lie, thus potentially allowing a better allocation of resources, potential 

synergies, and ultimately, achievement of strategies and goals. This potentially translates into 

greater student and faculty acquisition, retention, and achievement of research or teaching 

goals. Although physical and financial assets remain important, intellectual capital elements 

such as the right skills and knowledge, a respected brand and a good corporate reputation, 

strong relationships with key suppliers, the possession of customer and market data, or a 

culture of innovation set enterprises apart. Together with physical and financial capital, 

intellectual capital is one of the three vital resources of organizations. Intellectual capital 

includes all non-tangible resources that (a) are attributed to an organization, and (b) contribute 

to the delivery of the organization’s value proposition. Intangible resources can be split into 

three components: human capital, structural capital, and relational capital. The cultural 

functions of teaching and research have been the primary function of universities, whereas the 

human capital function of preparing trained persons has played a secondary role. In the late 

twentieth century, universities received attention for their inputs to economic and social 

development. Nevertheless, the advancement of knowledge was formerly primarily the 

concern of the university, whereas capitalization of knowledge was the concern of industry. 

However, the growing interest of the university and its faculty members, often encouraged by 

government policies, in reaping capital from knowledge is moving academic institutions 

closer in spirit to the corporation, a type of organization whose interest in knowledge has 

always been closely tied to economic. In today’s knowledge economy, it is often not the 

financial and tangible assets that drive company success and value, but rather intangible 

elements such as employee expertise, customer loyalty, operational effectiveness or 

innovation. And, these factors depend ultimately on employees, the ability to measure 

employees' knowledge and skills, and to align them with an organization’s mission and goals. 

Keywords: strategic plan, structural capital, relational capital, intellectual capital 

management, human capital. 
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Abstract 

The continuous inquire for more effective approaches in the learning process, the 

rapid technological advancements and the need for education to keep up with the 

times have led to the development of a new curriculum, which integrates new 

teaching strategies and the new technologies in Religious Education (RE). Moreover, 

it is widely accepted that a combination of many factors, such as family, school and 

social environment in general contribute to children’s moral and religious 

development. Internet and social media are included in this social environment. 

This study aims to outline some of the main acceptances of the New Pilot Curriculum 

for the RE related to new technologies. The components which contributed to this 

educational change that promotes the learning process and upgrades the RE are also 

illustrated. All this material is available to teachers in electronic form from the digital 

school platform (http://digitalschool.minedu.gov.gr/) the "Teacher's Guide" is 

particularly useful by giving specific examples and recommendations for lesson plans. 

Keywords: new curricula, new technologies, religious education 
 

Διδάσκοντας Θρησκευτικά μέσα από τα νέα Προγράμματα 

Σπουδών. Γιατί η αλλαγή; Η εκπαιδευτική ανάγκη, τα νέα 

δεδομένα και η σύμπραξη με τις νέες τεχνολογίες 
 

Η συνεχής αναζήτηση για αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία, οι 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αναγκαιότητα προσαρμογής του σχολείου στο σήμερα 

οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο εντάσσει στη 

διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) νέες διδακτικές προσεγγίσεις και τις 

νέες τεχνολογίες. Είναι ευρύτερα αποδεκτό άλλωστε ότι η ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη 

του παιδιού διαμορφώνονται μέσα από ένα σύνολο παραγόντων, όπως είναι η οικογένεια το 

σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον 

εντάσσονται μεταξύ άλλων και το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Με την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν κάποιοι από τους βασικούς 

πυλώνες ανάπτυξης των Νέων Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το ΜτΘ σε σχέση με 

τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα καταδεικνύονται συνιστώσες που συνομολογούσαν γι΄ αυτή 

την εκπαιδευτική αλλαγή, η οποία προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία και την αναβάθμιση του 

ΜτΘ. Η αξιοποίηση όλου αυτού του υλικού είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών σε 

ηλεκτρονική μορφή από την πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/) και ιδιαίτερα αξιοποιήσιμος είναι ο «Οδηγός του 

εκπαιδευτικού» με συγκεκριμένα παραδείγματα και προτάσεις για τα μαθήματα.  

Λέξεις κλειδιά: Νέα Προγράμματα Σπουδών, νέες τεχνολογίες, θρησκευτικά 
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Abstract 

Knowledge is commonly distinguished from data and information. Data represent 

observations or facts out of context, and therefore not directly meaningful. 

Information results from placing data within some meaningful context, often in the 

form of a message.  Knowledge is that which we come to believe and value based on 

the meaningfully organized accumulation of information (messages) through 

experience, communication or inference. Knowledge can be viewed both as a thing to 

be stored and manipulated and as a process of simultaneously knowing and acting - 

that is, applying expertise. As a practical matter, universities need to manage 

knowledge both as object and process. Knowledge can be tacit or explicit:(a) Tacit 

knowledge is subconsciously understood and applied, difficult to articulate, developed 

from direct experience and action, and usually shared through highly interactive 

conversation, story-telling and shared experience, and, (b) Explicit knowledge, in 

contrast, can be more precisely and formally articulated. Knowledge also may range 

from general to specific. General knowledge is broad, often publicly available, and 

independent of particular events. Specific knowledge, in contrast, is context-specific. 

General knowledge, its context commonly shared, can be more easily and 

meaningfully codified and exchanged, especially among different knowledge or 

practice communities. Codifying specific knowledge so as to be meaningful across a 

university requires its context to be described along with the focal knowledge. 

Effective performance and growth in knowledge-intensive organizations requires 

integrating and sharing highly distributed knowledge. Although tacit knowledge 

develops naturally as a by-product of action, it is more easily exchanged, distributed, 

or combined among communities of practice by being made explicit.However, 

appropriately, explicating tacit knowledge so it can be efficiently and meaningfully 

shared and reapplied, especially outside the originating community, is one of the least 

understood aspects of knowledge management. Yet organizations must not shy away 

from attempting to explicate, share and leverage tacit, specific knowledge. This 

suggests a more fundamental challenge, namely, determining which knowledge 

should be made explicit and which left tacit. The issue is important, as the balance 

struck between tacit and explicit knowledge can affect competitive performance. 
Knowledge may be inherently tacit or may appear so because it has not yet been articulated, 

usually because of social constraints. Articulating particular types of knowledge may not be 

culturally legitimate, challenging what the firm knows may not be socially or politically 

correct, or the organization may be unable to see beyond its customary habits and practices.  

And of course, making private knowledge public and accessible may result in a redistribution 

of power that may be strongly resisted in particular organizational cultures. Knowledge also 

may remain unarticulated because of intellectual constraints in cases where organizations 

have no formal language or model for its articulation. 

Keywords: Measuring and Improving Performance, Changing Institutional Capacity, 

Culture, Behavior, Knowledge Management  
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Abstract 

Metacognitive skills are tools that empower learning. Students very often fail to see 

learning involves reviewing previous work in order to improve, thereby 

acknowledging the value of mistakes. Instead, research shows that they are inclined to 

attribute succeeding to good luck and failing to lack of ability. This paper is a 

literature review that will try to bring out how the ICT tools such as internet, blogs, 

Wikis, Skype and Twitter, strengthen the metacognitive skills. 

 

Key words: Metacognitive skills, learning, ICT 

 

 

 

Η ενδυνάμωση των Μεταγνωστικών δεξιοτήτων των 

μαθητών μέσω των εργαλείων των ΤΠΕ 
 

Οι μεταγνωστικές δεξιότητες είναι εργαλεία που ενισχύουν τη μάθηση. Οι μαθητές 

πολύ συχνά αποτυγχάνουν να δούν ότι η μάθηση αφορά επανεξέταση προηγούμενων 

εργασιών για να μπορέσουν να βελτιωθούν, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του 

λάθους. Αντ' αυτού, οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν την τάση να αποδίδουν τις 

επιτυχίες στη καλή τύχη και τις αποτυχίες στην έλλειψη ικανότητας. Η συγκεκριμένη 

εργασία είναι μία βιβλιογραφική επισκόπηση που θα προσπαθήσει να αναδείξει την 

χρησιμότητα των εργαλείων των ΤΠΕ, όπως το διαδίκτυο, το blog, το Wiki, το Skype 

και το Twitter, στην ενδυνάμωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταγνωστικές δεξιότητες, μάθηση, ΤΠΕ 
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Abstract 

In this research work we plan and implement a constructivist teaching intervention 

concerning thermal comfort in a vocational school (12
th

 grade). In our planning we 

take into account a previous research which attempted an exploration of students’ 

ideas about the subject and revealed that apart from temperature all other factors 

contributing to thermal comfort such as humidity, radiant temperature, clothing, 

insulation and level of activity are either neglected or wrongly represented by students 

of this educational level. The teaching intervention comprises eliciting prior 

knowledge, working with problem situations that can potentially lead to conceive 

factors contributing to thermal comfort and finally utilizing a free access software tool 

called “comfort calculator” through purposefully designed didactic scenarios. 

Moreover pre-test and post-test concerning students’ ideas are conceived and 

addressed.  

The main findings are that before teaching air temperature is the basic and often the 

sole factor proposed as contributing to thermal comfort whereas humidity and air 

velocity are rarely proposed. Radiant temperature seems to be totally absent. This is 

not the case however after teaching. Although a complete handling of the whole set of 

variables is not achieved by all the students after teaching some significant 

improvements were registered concerning the number of variables taken into account 

and the comprehension of the multi-factorial nature of the concept of thermal comfort. 

Keywords: Constructivist Teaching / thermal comfort /secondary level /thermal 

comfort calculator 

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση μιας Διδασκαλίας περί Θερμικής 

Άνεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Στην εργασία αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται μια διδακτική παρέμβαση, βασισμένη 

στον εποικοδομισμό, για την έννοια της θερμικής άνεσης στην 3
η
 τάξη ενός 

επαγγελματικού λυκείου. Κατά το σχεδιασμό ελήφθη υπόψη προηγούμενη έρευνα 

αναφορικά με τις αντιλήψεις των μαθητών για τη θερμική άνεση η οποία είχε 

αναδείξει ότι πέραν της θερμοκρασίας του αέρα, οι άλλοι παράγοντες που συντελούν 

στη θερμική άνεση όπως η ταχύτητα του αέρα, η υγρασία, η θερμοκρασία 
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ακτινοβολίας, η ενδυμασία και το επίπεδο δραστηριότητας είτε αγνοούνταν είτε 

αναπαρίσταντο λαθεμένα. 

 Η διδακτική παρέμβαση περιλαμβάνει το να έλθει στο φως η προγενέστερη γνώση, 

επίλυση προβλημάτων καθ’ ομάδες ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στη σύλληψη και 

κατανόηση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη θερμική άνεση και τέλος 

αξιοποίηση ενός λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης του “Comfort calculator” μέσα 

από ειδικά σχεδιασμένα διδακτικά σενάρια. Επιπρόσθετα σχεδιάστηκαν και δόθηκαν 

προ-τεστ και μετα-τεστ αναφορικά με τις αντιλήψεις των μαθητών. 

Τα κύρια ευρήματα είναι ότι πριν από τη διδασκαλία η θερμοκρασία του αέρα είναι ο 

βασικός παράγοντας- συχνά ο μοναδικός- που θεωρείται πως συμβάλλει στη θερμική 

άνεση ενώ η υγρασία και η ταχύτητα του αέρα προτείνονται σπάνια. Η θερμοκρασία 

ακτινοβολίας φαίνεται να απουσιάζει πλήρως. Τα πράγματα αλλάζουν ωστόσο μετά 

τη διδασκαλία. Παρότι μετά τη διδασκαλία δεν χειρίζονταν πλήρως όλοι οι μαθητές 

το σύνολο των παραγόντων που συγκαθορίζουν τη θερμική άνεση, καταγράφηκαν 

σημαντικές βελτιώσεις κυρίως ως προς τον αριθμό των μεταβλητών που 

λαμβάνονταν υπόψη και ως προς τη συνειδητοποίηση της «πολυπαραγοντικής 

«φύσης» της έννοιας της θερμικής άνεσης. 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία /Εποικοδομισμός/Θερμική άνεση /Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 
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CA.1.10. Teaching descriptive writing. Teaching proposal 

based on the Concept Mapping Software (Cmap Tools). 

Γεωργία Ανδρέου 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
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Ασημίνα Ρήγα 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

mina_riga@yahoo.gr 

Abstract 

It is clear that the contemporary information society renders the implementation of 

Information and Communication Technologies for pedagogical purposes vital. In the 

present study a teaching plan regarding descriptive writing in the first class of Junior 

High school is being proposed. The plan primarily adopts Concept Mapping Software 

technology which has been proved to contribute to a better assimilation of knowledge 

and to its preservation in the long term memory while drawing on an analytical table 

of evaluation criteria (checklist) for the assessment of the students’ written samples. 

Through the activities of the particular software the students will deductively 

comprehend the characteristics of descriptive speech by using the method of teacher-

guided discovery, they will develop a self-motivated learning style and, finally, they 

will build up team spirit.  

Keywords: Concept Mapping Software, descriptive writing, checklist 
 

H διδασκαλία γραπτού περιγραφικού λόγου. Διδακτική 

πρόταση με τη συνδρομή του λογισμικού Εννοιολογικής 

Χαρτογράφησης (Cmap Tools). 
 

Είναι σαφές ότι η διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας καθιστά απαραίτητη 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα ανακοίνωση 

κατατίθεται μια πρόταση διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία του κειμενικού 

είδους της περιγραφής σε μαθητές της Α' Γυμνασίου. Η διδακτική πρόταση 

στηρίζεται στο λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης που αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της γνώσης και στη διατήρησή της στη 

μακρόχρονη μνήμη, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί λίστα ελέγχου (checklist) για την 

αξιολόγηση του παραγόμενου γραπτού περιγραφικού λόγου των μαθητών. Μέσα από 

τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου λογισμικού οι μαθητές θα διαπιστώσουν 

επαγωγικά, με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, τα χαρακτηριστικά του 

περιγραφικού λόγου, θα αναπτύξουν αυτενέργεια και θα καλλιεργήσουν 

συνεργατικές δεξιότητες.  

Λέξεις κλειδιά: λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, περιγραφικός λόγος, λίστα 

ελέγχου 
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CA.1.11. Readiness of Mentally Disabled Individuals for 

Independent Life 
 

Eleftheria Salmont 

Lecture, Department of Education Sciences in Pre-School Age, Democritus 

Univeristy of Thrace 

 

Argyro Papadimitriou
* 

Candidate Doctor, Faculty of Primary Education, National and Kapodistrian 

University of Athens, 

esalmont@psed.duth.gr, argiropapad@yahoo.gr 
 

Abstract 

The study investigated the autonomy of mentally retarded young adults at their final 

year of school in special education and vocation training centers (E.E.E.E.K.) in 

Athens, Greece. The goal was to evaluate their readiness for independent life after 

completing their education. The sample consisted of 16 participants (11 men), aged 18 

and 19 with mild and moderate mental retardation. The autonomy scale of the ‘Arc- 

Self-determination scale’ was used for data collection, as it has been translated in 

Greek. Autonomy levels were found low, but on par with previous research on 

comparable populations in Greece and abroad. The highest scores were observed in 

the domain of personal care, entertainment, and personal expression. Men had higher 

scores in all subscales except for the ‘involvement and interaction with the 

community’, but differences were deemed significant only for the ‘post-school 

directions’ subscale. The same was true for individuals with mild as opposed to 

moderate mental retardation, a finding in line with previous research. It appears, 

therefore, that the EEEEK seniors that participated in the study do not lag behind in 

autonomy levels in relation to comparable populations, but this autonomy remains 

limited and merits improvement especially in specific domains. Further research in 

the domain of autonomy for young adults with mental retardation could aid in the 

formation of a more complete picture of the situation and could contribute in policy 

development for its improvement. 

Key words: mental retardation, autonomy 

 

Η ετοιμότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση για 

αυτόνομη ζωή 
 

Η μελέτη διερεύνησε την αυτονομία τελειόφοιτων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με νοητική υστέρηση. 

Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της ετοιμότητας τους για αυτόνομη ζωή μετά τον 

συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Το δείγμα αποτελείται από 16 άτομα (11 άντρες), 

ηλικίας 18 και 19 ετών με ήπια και μέτρια νοητική καθυστέρηση. Για την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Αυτονομίας» του «Arc – Self-Determination Scale» 

όπως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Τα επίπεδα αυτονομίας βρέθηκαν χαμηλά αλλά 

συγκρίσιμα με προηγούμενες έρευνες σε αντίστοιχους πληθυσμούς στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας ήταν στους τομείς της προσωπικής 

φροντίδας, της ψυχαγωγίας, και της προσωπικής έκφρασης. Οι άντρες του δείγματος 

σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις υποκλίμακες εκτός από την «εμπλοκή και 

mailto:esalmont@psed.duth.gr
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αλληλεπίδραση με την κοινότητα», αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε 

μόνο για τις μετασχολικές κατευθύνσεις. Το ίδιο βρέθηκε για τα άτομα με ήπια 

νοητική υστέρηση έναντι των ατόμων με μέτρια, εύρημα που συμφωνεί με 

προηγούμενες έρευνες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τελειόφοιτοι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του δείγματος 

δεν υστερούν σημαντικά σε επίπεδα αυτονομίας σε σχέση με άλλους συγκρίσιμους 

πληθυσμούς, αλλά η αυτονομία αυτή παραμένει περιορισμένη και χρειάζεται 

βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς. Περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτονομίας των 

νέων ενηλίκων με νοητική καθυστέρηση θα βοηθούσε στη δημιουργία μιας 

συνολικότερης εικόνας της κατάστασης και θα μπορούσε να συνεισφέρει στη 

δημιουργία πολιτικών για τη βελτίωση της. 

Λέξεις-κλειδιά: νοητική υστέρηση, αυτονομία 
 

 

 

CA.1.12. Methodological approach of the cultivation of the 

love of reading in Didactic process 
 

Μπενέκου Πολυξένη, 

Σχολική Σύμβουλος 1
ης

 Εκπ/κης Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων 

Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 

 

Abstract 

The literature through fiction shows, hands, comments phenomenon, situations, 

matters concerning social groups and every reader separately. It is a form of 

mediation between the pupil and his historical-social space. The pupil, in order to get 

involved in the procedure of reading and acquaint the literary text, should have 

experienced the ideas, matters or facts that acknowledged in it and display himself 

through the recounting story. The methodological approach of literature teaching is 

based on two student-centered pedagogical methods: teaching in groups and the 

method of project. Based on these two pedagogical methods, we developed a didactic 

literary text teaching scenario in three phases: The phase before the reading, creating 

the questioning, the phase of the actual reading, when the class is separated in groups 

and every group undertakes to read and present a different text and in the end the third 

and final phase after the reading, when the pupils talk about the topic of the literary 

book they read. The teacher as intermediate prepares the readers through these three 

teaching phases, so as to become capable of conversing with all kinds of texts and 

enrich their interests, which will make them active and critical readers. 

Key Words: Love of reading, teamwork, project, literature teaching. 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση της Καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας στη 

Διδακτική Πράξη 
 

Η λογοτεχνία μέσα από τη μυθοπλασία προβάλλει, θίγει, σχολιάζει φαινόμενα, 

καταστάσεις, ζητήματα που αφορούν κοινωνικά σύνολα και τον κάθε αναγνώστη 

χωριστά. Είναι μία μορφή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον μαθητή και τον 
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ιστορικοκοινωνικό του χώρο. Για να εμπλακεί ο μαθητής στη διαδικασία ανάγνωσης 

και να γνωρίσει το λογοτεχνικό κείμενο πρέπει ο ίδιος να έχει βιώσει ιδέες θέματα ή 

γεγονότα που έχει αναγνωρίσει σε αυτό και στη ουσία να προβάλλει τον εαυτό του 

μέσα από την αφηγούμενη ιστορία. Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας βασίζεται σε δύο μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους: τη διδασκαλία 

σε ομάδες και τη μέθοδο project. Βασιζόμενοι σε αυτές τις δύο παιδαγωγικές μεθόδους 

αναπτύξαμε ένα διδακτικό σενάριο διδασκαλίας λογοτεχνικού κειμένου σε τρεις φάσεις: 

Στη φάση πριν από την ανάγνωση δημιουργώντας στους μαθητές ένα πλαίσιο 

προβληματισμού, στη φάση της κυρίως ανάγνωσης κατά την οποία η τάξη χωρίζεται 

σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα 

διαφορετικό κείμενο και τέλος στην τρίτη και τελευταία φάση, μετά την ανάγνωση 

κατά την οποία οι μαθητές παράγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέμα του 

λογοτεχνικού βιβλίου με το οποίο ασχολήθηκαν. Ο εκπαιδευτικός ως 

διαμεσολαβητής προετοιμάζει τους μαθητές αναγνώστες μέσα από τις τρεις αυτές 

φάσεις διδασκαλίας ώστε να καταστούν ικανοί να συνδιαλέγονται με όλα τα είδη 

κειμένων και να εμπλουτίζουν τα ενδιαφέροντά τους που θα τους κάνουν ενεργούς 

και κριτικούς αναγνώστες. 

Λέξεις κλειδιά: Φιλαναγνωσία, ομαδοσυνεργατική, πρότζεκτ, διδακτική λογοτεχνίας 
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Abstract 

The present paper studies the issue of secondary teachers’ job satisfaction in Greece. 

The extent of their job satisfaction during the time of recession and the dramatic 

changes in education has been explored. At a secondary level, a comparison between 

levels of job satisfaction before the escalation of (2009-2010) and during (2013) the 

economic crisis has been attempted, based upon conclusions from a past research. 

Results have shown that the majority of Greek teachers express a lack of satisfaction 

with their work as teachers within the framework of the greek educational system, 

since their creativity and the undertaking of initiatives are hindered due to 

bureaucracy, the opportunities for further training and professional development are 

rare and teachers feel incapable of dealing with problematic situations or students 
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with special needs. In fact, the percentages are particularly high in comparison to the 

percentages presented in an equivalent research of 2010, in which someone could spot 

a sense of satisfaction. In contrast with the initial research hypothesis, that teachers 

are expected to present low scores as far as their job motivation, their sense of self-

efficacy and their self-image are concerned resulting from the budget cuts in the field 

of education and the changes in their employment relations, such a finding was not 

verified. 

Keywords: economic crisis, job satisfaction, professional identity  

 

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική 

ικανοποίηση και την επαγγελματική ταυτότητα 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

Η παρούσα εργασία μελετά το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διερευνήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης 

τους από το επάγγελμα τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και των 

ανατρεπτικών αλλαγών στην Παιδεία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επιχειρήθηκε μια 

σύγκριση, με προηγούμενη έρευνα , ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση πριν 

την οικονομική κρίση (2009-2010) και κατά τη διάρκεια αυτής (2013). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου 

στα πλαίσια του υπάρχοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εφόσον 

εμποδίζεται η δημιουργικότητα τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών λόγω 

γραφειοκρατίας, δεν δίνονται κίνητρα για περαιτέρω επιμορφώσεις και ευκαιρίες για 

επαγγελματική ανέλιξη και επιπλέον αδυνατούν να αντιμετωπίσουν προβληματικές 

καταστάσεις ή μαθητές με ιδιαιτερότητες. Μάλιστα τα ποσοστά είναι ιδιαιτέρως 

αυξημένα από τα ποσοστά της αντίστοιχης έρευνας του 2010, όπου εκεί 

αποτυπωνόταν και ένα πνεύμα ικανοποίησης. Σε αντίθεση με την αρχική ερευνητική 

υπόθεση, ότι οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ως προς την 

επαγγελματική τους παρακίνηση, την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας και την 

αυτο-εικόνα τους απόρροια των περικοπών στον τομέα της εκπαίδευσης και των 

ανατροπών στις εργασιακές τους σχέσεις, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. 

Λέξεις –κλειδιά: οικονομική κρίση, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική 

ταυτότητα 
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CA.1.14. Innovation and religious teaching in the 21st century 
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Abstract  

In recent years an increasing number of theologians teachers "dare" changes and 

innovations in their lesson and understand that an open minded teacher “should not 

follow the changes but he ought to cause them." Religious education, considered 

eminently "traditional" lesson, upgraded and enriched with innovative educational 

practices and pedagogical approaches with new teaching proposals, exploratory and 

experiential learning methods with the learning programs via arts (Artful Thinking), 

with innovative tools instructional design and use of ICT (internet, social media, 

online assessment tools, presentation software, concept mapping, teleconference, 

Google docs, etc.) in order to enhance collaborative learning and inclusive education 

(inclusion), inclusive (respect) in diversity. These educational practices implemented 

with focus on the needs and expectations of students, enhance the interest, the 

challenge of active and experiential involvement in "religious literacy" and the 

personal, social and cultural development of children. These innovations are 

effortlessly added value not only to the religious lesson but throughout the educational 

process. 

Many of these teaching approaches and innovations are among the winning projects 

of the institution of "Excellence" of the Greek Ministry of Education 

(http://excellence.sch.gr), on Good Practices of "Greater Education» 

(www.epimorfosi.edu.gr), posted on theologians’ and teachers’ websites and 

published in national and international conferences as well. 

Keywords: religious teaching, novelty, upgrade, new teaching approaches 

 

Καινοτομία και θρησκευτικά στο σχολείο του 21
ου

 αιώνα 
 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί 

που «τολμούν» αλλαγές και καινοτομίες στο μάθημά τους και κατανοούν ότι ο 

πραγματικός δάσκαλος θα πρέπει «να μην ακολουθεί τις αλλαγές αλλά να τις 

προκαλεί». 

Το μάθημα των θρησκευτικών, που θεωρείται κατ’ εξοχήν μάθημα «παραδοσιακό», 

αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με νέες διδακτικές προτάσεις, με διερευνητικές και 

βιωματικές μεθόδους μάθησης, με προγράμματα αξιοποίησης της τέχνης (Artful 

Thinking), με καινοτόμα εργαλεία εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των 

ΤΠΕ (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης, 

λογισμικά παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, τηλεδιάσκεψη, Google docs, 

κλπ.), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης και της συνεκπαίδευσης 

(inclusion), χωρίς αποκλεισμούς στη διαφορετικότητα. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές 

πρακτικές εφαρμόζονται με επίκεντρο τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών, 

http://excellence.sch.gr/
http://www.epimorfosi.edu.gr/
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την ενίσχυση του ενδιαφέροντος, την πρόκληση της ενεργούς και βιωματικής 

συμμετοχή τους, τον «θρησκευτικό γραμματισμό» και την προσωπική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξή των παιδιών. Οι καινοτομίες αυτές αποτελούν αβίαστα 

προστιθέμενη αξία όχι μόνο στο θρησκευτικό μάθημα αλλά σε όλη την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Πολλές από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτομίες συγκαταλέγονται στα 

βραβευμένα έργα του θεσμού της «Αριστείας» του Υπουργείου Παιδείας 

(http://excellence.sch.gr), στις Καλές Πρακτικές της «Μείζονος Επιμόρφωσης» 

(www.epimorfosi.edu.gr), αναρτημένες σε ιστοσελίδες θεολόγων εκπαιδευτικών και 

δημοσιευμένες σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. 

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτικά, καινοτομία, αναβάθμιση, νέες διδακτικές προσεγγίσεις 
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CA.2. Education VIII Session  
 

CA.2.1. “Teachers' readiness to deal with the issues of bilingualism and 

multiculturalism: The case of Greek teachers detached abroad”, B. Avramidou 

CA.2.2. “The Semantic Web in learning through Educational Games”, Z. Protopsalti 

CA.2.3.“Importance of Intellectual Capital Management and Reporting in Higher 

Education”, K. Kalemis 

CA.2.4. “The use of new technologies in the educational activities of museums 

Macedonia-Thrace”, S. Koutsiana, J. Thoidis, K. Kasvikis 

CA.2.5. “The importance of education of adult educators”, F. Zygouris, V. Vlachou, 

H. Zygouri 

CA.2.6.“Exploiting the educational platform WISE in second grade of high school: 

attractive activities of inquiry-based education and modern assessment techniques of 

students' performance”, E. Mitropoulos, O. Petroloulou, and S. Retalis 
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CA.2.1. Teachers' readiness to deal with the issues of 

bilingualism and multiculturalism: The case of Greek 

teachers detached abroad 
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Abstract 

The teaching profession is now faced with new global challenges and ongoing 

reforms. The increasing movement of people around the world has led to the 

transformation of modern societies. This phenomenon is reflected in the educational 

system of many countries where the presence of a great percentage of non-native 

speakers of the school language raises several issues. In recent decades, the number of 

students representing different nationalities and speaking Greek as a second or foreign 

language has increased dramatically in the classes of the Greek public schools, 

resulting in the emergence of intense questioning. Are teachers prepared to deal with 

the issues of bilingualism and multiculturalism, arising in the contemporary Greek 

school?  

This paper discusses the issue of preparedness of Greek teachers detached abroad, in 

the past, to successfully manage their students with language and cultural differences. 

It is investigated whether these teachers are trained in issues of intercultural 

education, what methods and practices they use both in teaching culturally diverse 

students and in managing their multicultural class, in general, and if they believe that 

their posting abroad helped them to develop intercultural competence and readiness. 

Keywords: Intercultural competence, intercultural readiness, bilingualism, 

multiculturalism 

 

Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τα 

ζητήματα της διγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας: Η 

περίπτωση των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών που 

αποσπάστηκαν στο εξωτερικό 

 
Το λειτούργημα του/της εκπαιδευτικού βρίσκεται σήμερα παγκοσμίως αντιμέτωπο με 

νέες προκλήσεις και συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Η ολοένα μεγαλύτερη μετακίνηση 

ανθρώπων ανά τον κόσμο έχει οδηγήσει στη μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, 

φαινομένου που αντανακλάται στο εκπαιδευτικό σύστημα πολλών χωρών, όπου η 

παρουσία μεγάλου ποσοστού μη φυσικών ομιλητών/τριών της γλώσσας του σχολείου 

δημιουργεί διάφορα ζητήματα.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των μαθητών/τριών που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές εθνότητες και μιλούν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα έχει 

αυξηθεί σημαντικά στις τάξεις των ελληνικών δημόσιων σχολείων, με αποτέλεσμα 

την ανάδυση έντονης προβληματικής. Είναι οι εκπαιδευτικοί προετοιμασμένοι/ες να 

mailto:veraavra@gmail.com
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αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της διγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας που 

προκύπτουν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο;  

Η παρούσα εργασία συζητά το θέμα της ετοιμότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων 

εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν, κατά το παρελθόν, στο εξωτερικό να 

διαχειριστούν επιτυχώς τους μαθητές/τριες με γλωσσικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι 

καταρτισμένοι/ες σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ποιες μεθόδους και 

πρακτικές χρησιμοποιούν τόσο κατά τη διδασκαλία των πολιτισμικά διαφορετικών 

μαθητών/τριών όσο και κατά τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης, εν γένει, και 

εάν πιστεύουν ότι η απόσπασή τους στο εξωτερικό τους βοήθησε στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας. 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική επάρκεια, διαπολιτισμική ετοιμότητα, διγλωσσία, 

πολυπολιτισμικότητα 

 

 

 

CA.2.2. The Semantic Web in learning through Educational 

Games 
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University of Piraeus, postgraduate student, 

zoi_protopsalti@hotmail.com 

 

Abstract 

Recent web advances and progress in technology enhanced pedagogies have outlined 

the important role of gaming within education. Games are no longer just for fun; they 

offer potentially powerful learning environments. Today’s students have grown up 

with computer games. In addition, their constant exposure to the Internet and other 

digital media has shaped how they receive information and how they learn. There are 

many attributes of games that make them pedagogically sound learning environments. 

An increasing number of faculties are using games as enhancements to the traditional 

learning environment with encouraging results. The advent of Semantic Web, has 

facilitated the incorporation of gaming within educational knowledge bases. Games 

with semantic content can be divided into two categories. The first category concerns 

the games beyond the educational nature aimed at mobilizing users to create 

ontologies in a pleasant environment, such as OntoGames. The second category 

concerns those games that use Semantic Web technologies and have as their object 

the education and the knowledge production, as is the Semantic e-learning Game. 

This article presents the contribution to the Semantic Web in education, mainly in 

relation to educational games through the presentation of a set of materialized 

educational applications with semantic content. 

Key Words: Semantic Web, games in education, games with semantic content, 

OntoGames 
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Ο Σημασιολογικός Ιστός στην μάθηση μέσω Εκπαιδευτικών 

Παιχνιδιών 
 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο διαδίκτυο καθώς και η πρόοδος της τεχνολογίας 

ενισχυμένων παιδαγωγικών μεθόδων έθεσαν τις βάσεις για το σημαντικό ρόλο των 

παιχνιδιών μέσα στην εκπαίδευση. Τα παιχνίδια δεν είναι πλέον μόνο για 

διασκέδαση, αλλά προσφέρουν ένα ισχυρά δυναμικό περιβάλλον μάθησης. Οι 

μαθητές του σήμερα, έχουν μεγαλώσει με τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Επιπλέον, η 

συνεχής έκθεση τους στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά μέσα έχει διαμορφώσει τον 

τρόπο που λαμβάνουν τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που τα κάνουν να θεωρούνται ως 

παιδαγωγικά περιβάλλοντα μάθησης. Ένας σημαντικός αριθμός σχολών χρησιμοποιεί 

τα παιχνίδια ως πρόσθετα για τον εμπλουτισμό του παραδοσιακού περιβάλλοντος 

μάθησης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η έλευση του Σημασιολογικού ιστού 

έρχεται να διευκολύνει την ένταξη των παιχνιδιών μέσα στις εκπαιδευτικές βάσεις 

της γνώσης και να φέρει μια καινοτομία ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια 

διαχειρίζονται την πληροφορία. Τα παιχνίδια με σημασιολογικό περιεχόμενο 

μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα παιχνίδια 

που πέρα από τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα έχουν ως στόχο την κινητοποίηση 

των χρηστών για τη δημιουργία οντολογιών μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπως 

είναι τα OntoGames. H δεύτερη κατηγορία αφορά τα παιχνίδια εκείνα που 

χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και έχουν σαν στόχο την 

εκπαίδευση και την παραγωγή γνώσης, όπως είναι το παιχνίδι Semantic e-learning 

Game. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει την συνεισφορά του Σημασιολογικού ιστού στην 

εκπαίδευση κυρίως σε σχέση με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσα από την παρουσίαση 

ενός συνόλου υλοποιημένων εκπαιδευτικών εφαρμογών με σημασιολογικό 

περιεχόμενο.  

Λέξεις Κλειδιά: Σημασιολικός Iστός, παιχνίδια στην εκπαίδευση, παιχνίδια με 

σημασιλογικό περιεχόμενο, OntoGames 
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Reporting in Higher Education 
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Abstract 

Higher education-- colleges and universities -- represent the ultimate knowledge 

organizations. These institutions of learning embody centers of knowledge creation, 

knowledge acquisition, sharing and ultimately, application for innovation. Students 

flock to these knowledge centers for learning and application of knowledge. Faculty 

and staff similarly invest their human capital in learning, applying, and creating new 

knowledge to benefit society and the world in many creative ways. A faculty also uses 

their unique expertise to transfer their knowledge to students in the classroom. Thus, 

it is intuitive that colleges and universities have extraordinary and vast resources in 

intellectual capital.  
Universities establish strategic plans to achieve their goals. However, these plans may not be 

successful if the needed resources are not available. Arguably, the most valuable resources in 

any University are the expertise of its faculty and staff; it's intellectual capital. Therefore, if a 

University effectively measures and manages these valuable resources, it can more effectively 

create and deploy strategies to achieve its goals. It examines methodologies in the for-profit 

sector, creates analogies in the academic world, and then seeks to develop classifications 

which are meaningful in an academic environment. This potentially translates into greater 

student and faculty acquisition, retention, and achievement of research or teaching goals. 

Furthermore, by maximizing the efficiency of intellectual capital via teaching or research 

using a production possibilities frontier economics approach, colleges and universities can 

potentially significantly improve the quality and effectiveness of their endeavors in teaching 

and research. Managers all over the world are making capital investment 

decisions.Intellectual capital includes all non-tangible resources that (a) are attributed to an 

organization, and (b) contribute to the delivery of the organization's value proposition. 

Intangible resources can be split into three components: human capital, structural capital, and 

relational capital. The cultural functions of teaching and research have been the primary 

function of universities, whereas the human capital function of preparing trained persons has 

played a secondary role. In the late twentieth century, universities received attention for their 

inputs to economic and social development. Nevertheless, the advancement of knowledge was 

formerly primarily the concern of the university, whereas capitalization of knowledge was the 

concern of industry. However, the growing interest of the university and its faculty members, 

often encouraged by government policies, in reaping capital from knowledge is moving 

academic institutions closer in spirit to the corporation, a type of organization whose interest 

in knowledge has always been closely tied to economic. 

In today's knowledge economy, it is often not the financial and tangible assets that drive 

company success and value, but rather intangible elements such as employee expertise, 

customer loyalty, operational effectiveness or innovation. And, these factors depend 

ultimately on employees, the ability to measure employees' knowledge and skills, and to align 

them with an organization's mission and goals.  

Keywords: strategic plan, structural capital, relational capital, intellectual capital 

management, human capital  
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activities of museums Macedonia-Thrace 
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Abstract 

Greek museums have made significant and successful progress, for the last 30 years, 

in educational programs and activities related to museums, establishing a remarkable 

tradition in the field of non-formal and informal education. Nevertheless, new 

challenges, resulting from the expanded role of museum education, have emerged, 

which are associated with modern educational tools. The Information and 

Communication Technologies (multimedia, internet, cd-rom, etc.) are a new domain 

for museums, since ICT are being established as a means of redefining learning and 

experience by introducing a series of new data, advantages and challenges in museum 

education. 

Considering the above speculations a research was conducted in relation to museums 

of Macedonia and Thrace with the aim to record the educational policy and practices. 

Its purpose was to identify modern forms of educational activities, differentiated from 

"typical" educational programs, such as the use of ICT in museum education policy. 

In this paper data concerning the modes that the museums deal with new technologies 

in their educational activities are presented. Moreover, museum stuff’s perceptions, 

views and stances on the educational use of the ICT’s are revealed. 

 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές 

δράσεις των μουσείων Μακεδονίας-Θράκης 

 
Η ελληνική μουσειοπαιδαγωγική πραγματικότητα έχει να παρουσιάσει μια σημαντική 

και επιτυχημένη πορεία σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις 

στο χώρο των μουσείων, κατοχυρώνοντας μια αξιόλογη παράδοση στον τομέα της 

μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Ωστόσο, νέες προκλήσεις, που προκύπτουν από 

το διευρυμένο ρόλο της εκπαίδευσης στο μουσείο, εμφανίζονται στο προσκήνιο, και 

συνδέονται με νέους τρόπους αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (πολυμεσικές εφαρμογές, 

διαδίκτυο, cd-rom κ.ά.) είναι ένας τομέας στον οποίο καλείται να επεκταθεί η 

σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική, καθώς η χρήση των νέων τεχνολογιών 

κατοχυρώνεται όλο και περισσότερο ως μέσο για τον επαναπροσδιορισμό της 

μάθησης που συντελείται στο μουσείο εισάγοντας μια σειρά από νέα δεδομένα, 

πλεονεκτήματα και προκλήσεις. 

Με αφορμή τους παραπάνω προβληματισμούς πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μουσεία 

της Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό να καταγράψει την εκπαιδευτική πολιτική και 
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γενικότερα τις επικοινωνιακές τους πρακτικές. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη 

σύγχρονων μορφών εκπαιδευτικών δράσεων, που διαφοροποιούνται από τα «τυπικά» 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα και η εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων. Στην 

παρούσα εργασία τεκμηριώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο αυτό και 

παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία 

αντιμετωπίζουν και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις εκπαιδευτικές τους δράσεις. 

Παράλληλα αναδεικνύονται οι απόψεις, οι αντιλήψεις, αλλά και οι προθέσεις των 

ανθρώπων των συγκεκριμένων μουσείων αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών.  

Λέξεις κλειδιά: μουσεία, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, 

μουσειοπαιδαγωγική 
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Abstract 

The trainer adults today play a particularly important role in the educational process. 

Familiarity with new theories of knowledge and theories in adult education will help 

in understanding the new role. The focus of learning is now the adult learners and the 

instructor of operator knowledge is transformed to a coordinator of educational 

activities. The trainer does not convey just the knowledge but also acts as a 

consultant, facilitator, and promoter and helps active participation of adult learners. 

To adult educators to acquire the necessary skills, knowledge and skills with a focus 

on effective teaching requires attendance at training programs for trainers. More 

specifically trainees trainers is important to become familiar with the fundamentals of 

the theory and practice of the field of adult education, training them for detection 

training needs of adults and the use of new technologies in adult education. Also in 

course design issues and evaluation of educational programs and trainees as well as an 

understanding of the process and the evolution of the educational team. The ultimate 

aim is to enhance the quality and effectiveness of education of adult educators 

Key-words: adult education, training of trainers, training programs 
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Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών 

ενηλίκων 
 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων διαδραματίζει σήμερα ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξοικείωση με τις νέες θεωρίες γνώσης αλλά και τις 

θεωρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα τον βοηθήσει στην κατανόηση του νέου 

ρόλου του. Επίκεντρο της μάθησης είναι πλέον οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και ο 

εκπαιδευτής από φορέα γνώσης μετασχηματίζεται σε συντονιστή των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής δεν μεταφέρει απλά την γνώση αλλά λειτουργεί και 

ως σύμβουλος, εμψυχωτής, υποστηρικτής και βοηθά στην ενεργητική συμμετοχή των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων.  

Προκειμένου οι εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, τις 

γνώσεις και δεξιότητες με κύριο στόχο την αποτελεσματικότητα της μάθησης 

απαιτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές είναι σημαντικό να 

εξοικειωθούν με τα θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας και της πρακτικής του πεδίου 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, την επιμόρφωση τους σε θέματα ανίχνευσης 

εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης σε ζητήματα σχεδιασμού μαθημάτων και αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευομένων καθώς και η δυνατότητα 

κατανόησης της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο τελικός 

στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση εκπαιδευτών, επιμορφωτικά 

προγράμματα  
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Abstract 
This paper presents the exploitation of the online educational platform WISE (Web-based 

Inquiry Science Environment) for the fulfillment of the «Physics – General Education» course 

which is taught in the second grade of high school. The educational online platform WISE has 

been developed by the University of California Berkeley. WISE platform currently serves a 

growing community consisting of more than 15.000 science teachers and 100.000 K-12 

students around the world and it is mostly used for designing, developing and implementing 

inquiry activities.  

The approach followed is based on inquiry based learning –IBL and it was applied for the 

«Conservation of Momentum» lecture. The added value of this scenario initially lies on the 

usage of the attractive inquiry-based activities that the platform provides. In addition, the 

professor is provided with the means to evaluate, with the greatest possible accuracy and 

completeness, the individual and team performance of their students, by applying a 

combination of various modern assessment techniques. 

Keywords: Online platform WISE, Physics, inquiry based learning, modern assessment 

techniques  

 

Αξιοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα WISE στη Β’ Λυκείου: 

ελκυστικές δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης και μοντέρνες 

τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 
 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια πρόταση αξιοποίησης της εκπαιδευτικής 

διαδικτυακή πλατφόρμας WISE (Web-based Inquiry Science Environment) στο πλαίσιο του 

μαθήματος «Φυσική - Γενικής Παιδείας» της Β' Λυκείου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα WISE 

αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Berkeley και ήδη εξυπηρετεί μια 

αναπτυσσόμενη κοινότητα 15.000 εκπαιδευτικών και 100.000 μαθητών ανά τον κόσμο και 

αξιοποιείται κυρίως για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διερευνητικών 

δραστηριοτήτων.  

Η προσέγγιση της παρούσας πρότασης εδράζεται στη διερευνητική μάθηση (Inquiry Based 

Learning - IBL) και αφορά την ενότητα «Διατήρηση της Ορμής». Η προστιθέμενη αξία του 

συγκεκριμένου σεναρίου έγκειται αφενός στην αξιοποίηση της πλατφόρμας WISE μέσω των 

ελκυστικών δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης που παρέχει, αφετέρου στο γεγονός, ότι 

καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό, να αποτιμήσει, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και 

πληρότητα, την ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών του αξιοποιώντας συνδυασμό 

μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης. 

Λέξεις-κλειδιά: Διαδικτυακή πλατφόρμα WISE, Φυσική, διερευνητική μάθηση, μοντέρνες 

τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

mailto:stathismitrop@yahoo.gr
http://www.e-diktyo.eu/uploads/doc/kglezou@di.uoa.gr
mailto:ntzimop@sch.gr


International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

150 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

CA.2.7. The Principal of the school as educational leader:  

context, style, actions 
 

Aikaterini O. Rentzela, 

Teacher of English in Public Secondary Education, 

Phd. Faculty of Sociology at the Panteion University of Social and Political Sciences, 

Greece.  krentzela@yahoo.gr 

 

Abstract 

The issue of activating a combination of leadership styles in today’s school 

environment is multidimentional and it is not only limited to the design and 

implementation of an educational policy. Moreover, there is skepticism about the 

position of school leaders in the educational process and the long-term benefits for all 

sectors by people equipped with communicative competences in the administration of 

a school unit. The school leader, primarily based on his vision, determines his 

expectations for the learning outcomes, the relations among school staff, pupils and 

parents, focusing on a creative blending of external networks and resources in order to 

facilitate and enhance the mission of the school. The school leader creates a learning 

culture actively involving every member of the school community, establishing a 

climate of trust and responsibility. Moreover he/she tries to implement participative 

processes so that even in the case of conflict, disputes are generally resolved 

constructively and diversity results in being a source of continuous enrichment. 

Key words: leadership, Principals, context, 

 

 

Ο διευθυντής του σχολείου ως εκπαιδευτικός ηγέτης: 

συγκείμενο δράσης, στυλ, ενέργειες 

 
Το ζήτημα ενεργοποίησης μιας σύνθεσης των στυλ ηγεσίας στο περιβάλλον του 

σύγχρονου σχολείου είναι πολυδιάστατο και δεν περιορίζεται μόνο στο σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, υπάρχει έντονος 

σκεπτικισμός για τη θέση που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα προκύψουν για όλους 

τους τομείς της κοινωνίας από ανθρώπους εφοδιασμένους με επικοινωνιακές 

δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός 

ηγέτης, πρωτίστως με βάση το όραμά του, προσδιορίζει τις προσδοκίες του ως προς 

τα αποτελέσματα της μάθησης, τις σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

μαθητές και τους γονείς, προσανατολιζόμενος σε δημιουργική ανάμιξη εξωτερικών 

δικτύων και πηγών, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η αποστολή του 

σχολείου. Δημιουργεί κουλτούρα μάθησης στην οποία ο καθένας διαδραματίζει τον 

δικό του σημαντικό ρόλο μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας. Επιπλέον, 

προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας ώστε ακόμα και στην περίπτωση συγκρούσεων, οι διαφορές να λύνονται 

εποικοδομητικά προς όφελος του κλίματος της σχολικής μονάδας εν γένει και η 

ετερότητα να αποτελεί πηγή διαρκούς εμπλουτισμού.  

Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία, διευθυντές, συγκείμενο  
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CA.2.8. Evaluating the critical education in primary school, 

using enhanced curriculum plans with computer games. 

Konstantinos Kalemis  
Prof, Adult Education & Lifelong Learning, Training Institute of National Centre for Public Administration & 

Local Government,  

Assistant in Dept of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 14 Dionysou 

Street, 19005 Nea Makri, Greece 

kkalemis@primedu.uoa.gr  

Abstract 
Conventional pedagogical practices focus on the means and ends of delivery, with the 

emphasis on content management and information transmission. The role of classroom 

management is to produce an environment that facilitates the process of knowledge building. 

Current approaches to ways in which people learn can be classified as: Constructivism; 

Behaviorism; Developmental Theory; Neuroscience; Brain-based Learning; Learning Styles; 

Multiple Intelligences; Right Brain/Left Brain Thinking; Communities of Practice; Control 

Theory and Problem-Based Learning. In practice, however, there is a degree of commonality 

between many of these categories. Computer games are increasingly among these texts, for 

the medium teaches multiple things in multiple ways, including the multiple forms of literacy 

that have long been the domain of composition classrooms. . This is especially true in the 

composition classroom: students can read, analyze, and write about the medium; study game 

artifacts as material objects within a critical cultural pedagogy; develop personalized game 

narratives with the help of computer game toolsets; write technical walk-throughs; and so on. 

Like all computerized technologies, however, computer games are neither neutral nor 

determining. They are imbued with numerous ideologies that are both purposefully and 

accidentally made invisible for the sake of compelling play. The wider societal changes that 

are part of this cultural revolution have affected the attitudes of young learners, who are 

typically less respectful of authority, less tolerant of poor service, and more self-motivated 

than previous generations. The shift from factory worker to knowledge worker has resulted in 

a constant demand for re-training and lifelong learning, leading to a much greater proportion 

of mature learners entering and re-entering education. These older learners typically demand a 

flexible and relevant curriculum and one that recognizes their existing experience. To 

understand this nexus of pedagogical possibility and ideological richness, it is helpful to 

reflect on the techno-enthusiasm that dominated the field of computers and composition in the 

1980s. Teachers interested in computer game-based pedagogies thus need to attend to issues 

of difference, and one of the main loci of difference is access. Will the target student 

population need to own its own computers or game devices to play particular games? Will 

these devices need powerful processors, video cards, and network capabilities, or will the 

games be able to run on basic machines? Will users need certain computer literacies and 

experiences to play and learn? Are there off-the-shelf games that can produce the desired 

educational outcomes, or will custom games need to be developed? Who is going to deal with 

the question and expense of site licenses? How are fundamental instructional components 

such as teacher training going to be handled, and by whom? Granted, many of the answers to 

these questions are ultimately determined by institutional vagaries and resources. Having little 

or no budget, for instance, means using off-the-shelf titles or developing small-scale learning 

games that can be produced for virtually nothing and accessed with basic technology and 

computer literacy. Writing instructors are already expert at this kind of work; scalability is 

fundamental to teaching students how to develop an idea into a thesis, a thesis into a 

paragraph, and a paragraph into an essay. As with essay writing, the art of translating idea 

development into finished product in a computer game-based pedagogy lies in the application. 

In many cases, this is the result of a critical thought.  

Keywords: evaluation, computer games, simulation, critical education, school literacy, 

curriculum, enhanced projects 
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CA.2.9. Periodical e-stories: education and online literary 

magazines 

 
Ευγενία Τσιουπλή 

Φιλόλογος, ΜΑ Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης 

evtsioupli@gmail.com 

 

Abstract 

The digital world is part of everyday life of modern people and technology has 

reshaped the way we intake and interpret every educational field, including literature. 

The purpose of this research work is to answer the question whether the online literary 

magazines relate to children's literature, as vehicles of informal education and 

whether they support the development of a love of reading. Furthermore, it is 

investigated contact the young, especially, people with literature and whether these, as 

one of the many digital tools that available now, are utilized by teachers. Through the 

case study of an online literary magazine we have scrutinized the changes in the 

presentation of the literary phenomenon, as for understanding the content there are 

required from readers-users new types of literacy. To define the attitudes towards the 

content of the online magazine we have asked for the opinions and perceptions of 

students and teachers with a questionnaire and semi-structured interviews 

respectively. We have given particular emphasis in the interaction occurring between 

the website and readers-users as well as in active participation in an informal 

educational process.  

Keywords: online magazines, education, online interaction  
 

Περιοδικές e-στορίες, η εκπαίδευση και τα διαδικτυακά 

λογοτεχνικά περιοδικά 
 

Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των σύγχρονων ατόμων 

και η τεχνολογία έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο πρόσληψης και ερμηνείας όλων 

των εκπαιδευτικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση ερωτημάτων όπως ο ρόλος των διαδικτυακών 

λογοτεχνικών περιοδικών που απευθύνονται σε παιδιά και νέους, ως φορείς άτυπης 

εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της επαφής των νέων, κυρίως, 

ατόμων με τη λογοτεχνία. Επιπλέον, διερευνάται κατά πόσο αυτά, ως ένα από τα 

πολλά ψηφιακά εργαλεία, που είναι διαθέσιμα, πλέον, αξιοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς. Η ερευνητική πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας έγκειται στο ότι 

μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός διαδικτυακού λογοτεχνικού περιοδικού, 

προσδιορίζονται οι αλλαγές που επέφερε η ψηφιακή ανάγνωση στην παρουσίαση του 

λογοτεχνικού φαινομένου, καθώς για την κατανόηση του περιεχομένου του 

απαιτούνται από τους αναγνώστες-χρήστες νέοι τύποι γραμματισμού. Για τη 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνεται το περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου διαδικτυακού περιοδικού, ζητήθηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις 

τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών με ερωτηματολόγιο και ημιδομημένες 

συνεντεύξεις αντίστοιχα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αλληλεπίδραση που 

δημιουργείται μεταξύ του ιστοτόπου και των αναγνωστών-χρηστών του καθώς και 

στην ενεργητική συμμετοχή τους σε μία άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις-κλειδιά: διαδικτυακά περιοδικά, εκπαίδευση, διαδικτυακή αλληλεπίδραση 
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CA.2.10. The preparation of high school students for the 

demands of Higher Education: A sociological study 
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Abstract 

Education and society are in constant exchange of their outputs: changes in society 

affect education and vice versa. However, education as the smaller subsystem has 

mostly to adjust its contents and structures to the conditions created by social change 

in order to re-establish the previous equilibrium between the educational supply and 

the social demand for education. A characteristic example of adjustment is mass 

expansion in higher education as a worldwide process opening up the universities and 

the higher education institutions to large numbers of able young men and women as a 

response to social and economic demands. The transition from elite to mass higher 

education and the concomitant heterogeneity of the new student population have a 

major impact affecting the nature and character of higher education. Indeed, in recent 

years, to a considerable extent, public discussion concentrates upon the alleged falling 

of academic standards in Greece as well as in other countries. This paper aims to 

highlight the issue of the quality of preparation of high school students for the 

requirements of tertiary education, through a sociological study, conducted recently 

by 1280 students in Greek universities and technological educational institutions. 

Keywords: Higher Education, elite education, mass expansion of higher education, 

student preparation, decline of standards 

 

Η προετοιμασία των μαθητών στο Λύκειο για τις απαιτήσεις 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια κοινωνιολογική 

μελέτη 
 

Η εκπαίδευση, ως κοινωνικό υποσύστημα, βρίσκεται σε διαρκή σχέση ανταλλαγής με 

το υπερκείμενο κοινωνικό σύστημα, γεγονός που σημαίνει πως οι όποιες μεταβολές 

στο κοινωνικό σύστημα επηρεάζουν άμεσα και το εκπαιδευτικό – και σε σημαντικό 

βαθμό και αντιστρόφως. Συνεπώς, η εκπαίδευση, για να ανταποκρίνεται στο στόχο 

της αποτελεσματικότητας, οφείλει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

διαμορφώνονται και να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις προκλήσεις του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής αποτελεί η παγκόσμια 

αύξηση της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως απάντηση σε κοινωνικά 
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και οικονομικά αιτήματα. Η μετάβαση από το ελιτιστικό στο μαζικό πανεπιστήμιο 

και η συνακόλουθη ανομοιογένεια του φοιτητικού πληθυσμού έχουν επιφέρει 

σημαντικές επιπτώσεις στο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα τελευταία 

χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών, καθώς 

ορισμένοι μιλούν για πτώση του ακαδημαϊκού επιπέδου των σπουδαστών στην 

Ελλάδα συγκριτικά με το παρελθόν, ενώ άλλοι αμφισβητούν αυτή τη διαπίστωση. Η 

παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του ζητήματος της προετοιμασίας των 

μαθητών του Λυκείου για τις απαιτήσεις της φοίτησης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, μέσα από μία κοινωνιολογική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 

2012 σε 1280 φοιτητές σε ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 

Λέξεις-κλειδιά: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ελιτιστική εκπαίδευση, μαζικοποίηση του 

Πανεπιστημίου, προετοιμασία μαθητών, πτώση των standards 
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CA.2.11. Cross-thematic approach to literature teaching 

through arts. The case of poetry: Combined project-based 

teaching through drama techniques and musical creations. 
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Abstract 

This paper demonstrates that the engagement of music and dramatic art in teaching 

poetry through a cross-thematic approach, enhances the achievement of goals and 

objectives of the curriculum and is an excellent technique, feasible and effective in the 

current secondary Greek school. A teaching project is presented, which integrates 

disciplines, music, drama and poetry and held from October to December 2012, 

applied to 75 3nd grade pupils of the 2nd Gymnasium of Neapolis Thessaloniki. 

Cross-thematic lessons were implemented within the schedule of literature and music, 

in form of combined teaching and were enriched by dramatizations. The main plan 

included selected contents of music and literature curricula, took account of the 

Fundamental Concepts of Cross-thematic Approaches as well as modern cross- 

thematic teaching methods. The project was focused on understanding and 

interpreting poetry, incorporating critical music listening, percussion soundtrack and 

musical narration and drama techniques sound-scaping and freeze frame. Completed 

by performing drama event acts. Evaluated by pupils with semi-structured 

questionnaire in which a qualitative content analysis carried out and teachers’ reports 

after observation. The results indicated that engaging music and dramatic art in 

teaching poetry, enhances understanding, experiential learning and holistic approach 

to knowledge. A useful proposition for serving teachers and starting point for further 

applications. 

Keywords: poetry, music, drama, cross-thematic teaching, integration 

 

Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας 

με την αξιοποίηση των τεχνών. Η περίπτωση της ποίησης: 

συνδυασμένη διδασκαλία με τη μέθοδο project και την 

αξιοποίηση τεχνικών δραματοποίησης και μουσικών 

δημιουργιών 

 
Η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση της μουσικής και της δραματικής τέχνης 

στη διδασκαλία της ποίησης, μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων, ενισχύει την επίτευξη των 

mailto:andreadellieleni@gmail.com
mailto:efikara09@hotmail.com


International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

156 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

σκοπών και στόχων των Προγραμμάτων Σπουδών και αποτελεί μια άριστη εκπαιδευτική 

τεχνική, εφικτή και αποδοτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζεται ένα project 

ενοποίησης γνωστικών αντικειμένων, που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο ως τον 

Δεκέμβριο του 2012 σε 75 μαθητές γ΄ τάξης του 2ου γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 

Υλοποιήθηκαν συνδυασμένες διαθεματικές διδασκαλίες, εντός του Ωρολογίου 

Προγράμματος, των μαθημάτων της λογοτεχνίας και της μουσικής, πλαισιωμένες από 

δραματοποιήσεις. Ο σχεδιασμός περιέλαβε επιλεγμένα περιεχόμενα του Αναλυτικού 

Προγράμματος των δύο μαθημάτων, στηρίχθηκε στις Θεμελιώδεις Έννοιες της Διαθεματικής 

Προσέγγισης των ΔΕΠΠΣ και τη διδακτική των project. Επικεντρώθηκε στην κατανόηση και 

ερμηνεία του ποιητικού λόγου, ενσωμάτωσε δραστηριότητες μουσικής ακρόασης, κρουστής 

δημιουργίας, μουσικών αφηγήσεων και τεχνικές ηχοποίησης και δυναμικών εικόνων. 

Ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση πρωτότυπου δρώμενου. Αξιολογήθηκε από τους μαθητές 

με ημιδομημένο ερωτηματολόγιο όπου έγινε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και από τους 

εκπαιδευτικούς με αναφορές που προέκυψαν από παρατήρηση. Διαπιστώθηκε ότι η 

αξιοποίηση της μουσικής και της δραματικής τέχνης στη διδασκαλία της ποίησης ενισχύει 

την κατανόηση, τη βιωματική συμμετοχή και την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Αποτελεί 

χρήσιμη πρόταση για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και αφετηρία για περεταίρω 

εφαρμογές.  
Λέξεις κλειδιά: ποίηση, μουσική, δραματοποίηση, διαθεματικότητα, ενοποίηση. 

 

 

CA.2.12. Managing discipline problems at school: 

Perceptions of prospective teachers concerning the factors 

that may achieve the discipline of students 

 
Effimia Karamane,  

Teacher of Philology, Postgraduate student, School of Philosophy and Education, Aristoteles 

University of Thessaloniki 

efikara09@hotmail.com 

 

Eleni Andreadelli,  
Musicologist, Music teacher, Postgraduate student, School of Philosophy and Education, 

Aristoteles University of Thessaloniki 

andreadellieleni@gmail.com 

 

Abstract 

This paper presents research findings which reveal that: a) discipline at school and in 

the classroom is both a prerequisite to achieving the objectives of instruction in the 

learning process and an important means of highlighting the professional competence 

of the teacher, b) achieving discipline mainly depends on the personality and 

pedagogical actions of the teacher in the classroom, c) the personality and 

pedagogical actions of the teacher function as factors preventing disciplinary 

problems of students in the classroom. The survey was conducted in November and 

December 2012 using the data collection tool, the questionnaire. The questionnaire 

was completed by 419 undergraduate students, all of them in faculties of university 

schools educating teachers. The statistical analysis of the survey data was done by 

cross-tabulation tables and principal component analysis (PCA) with Varimax 

rotation, which revealed, among other things, that the role and characteristics of the 

teacher contribute to the achievement of school discipline, in finding appropriate 

mailto:efikara09@hotmail.com
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means of maintaining discipline as well as the reasons for indiscipline on the part of 

the students at school and in the classroom. At the end of the presentation, concluding 

directly from the survey findings, proposals, which can be useful both to acting 

teachers and to researchers, are being submitted. 

Keywords: discipline, factors, teachers, prevention disciplinary problems. 
 

Διαχείριση προβλημάτων πειθαρχίας στο σχολείο: 

Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

παράγοντες επίτευξης της πειθαρχίας των μαθητών 
 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται πορίσματα έρευνας που αναδεικνύουν ότι: 

α) η πειθαρχία στο σχολείο και στη σχολική τάξη αποτελεί αφενός βασική 

προϋπόθεση της υλοποίησης των στόχων διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία, 

αφετέρου σημαντικό μέσο ανάδειξης της επαγγελματικής επάρκειας του 

εκπαιδευτικού, β) η επίτευξη της πειθαρχίας εξαρτάται κυρίως από την 

προσωπικότητα και τις παιδαγωγικές ενέργειες του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη, 

γ) η προσωπικότητα και οι παιδαγωγικές ενέργειες του εκπαιδευτικού λειτουργούν ως 

παράγοντες πρόληψης των πειθαρχικών προβλημάτων των μαθητών στην τάξη. Η 

έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012 με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από 419 φοιτητές /τριες που προέρχονταν από πανεπιστημιακά 

τμήματα σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

της έρευνας έγινε με τη μέθοδο των διασταυρωμένων πινάκων και της παραγοντικής 

ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA) με περιστροφή Varimax, η οποία ανέδειξε, 

μεταξύ των άλλων, ότι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συντελούν 

στην επίτευξη της σχολικής πειθαρχίας, στην εύρεση των κατάλληλων μέσων 

διατήρησης της πειθαρχίας και των λόγων της απειθαρχίας των μαθητών στο σχολείο 

και στη σχολική τάξη. Στο τέλος της εισήγησης κατατίθενται σχετικές προτάσεις που 

απορρέουν άμεσα από τα πορίσματα της έρευνας και οι οποίες μπορούν να φανούν 

χρήσιμες στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και στους ερευνητές. 

Λέξεις κλειδιά: πειθαρχία, παράγοντες, εκπαιδευτικοί, πρόληψη πειθαρχικών 

προβλημάτων. 
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CA.2.13. Art and Technology in Primary School: teachers’ 

views and presentation of a teaching effort 

 

Καρέλα Γεωργία, 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc. Πανεπιστημίων Αιγαίου και Αθηνών 
Διεύθυνση: Αρδηττού 3, Χαλάνδρι, 15234 

Email: geokar3@yahoo.gr 

 

Abstract 

Art in its various forms is a particularly important factor in learning where knowledge 

emerges as a result of interactions between art and the more general understanding of 

the physical and social life. Technology can assist in the effort to integrate Art in the 

educational process from the time the teacher has access to a variety of artworks such 

as paintings, poems, films via computer. In this work will be presented a short-extent 

teaching effort that shows how Technology can be combined with Art in everyday 

educational activities and teachers’ views on this subject. At the end it will highlight 

the need for further training for teachers for a more substantial presence of Art in 

school life. 

Key- words: Art, Technology, learning process, training 

 

Τέχνη και Τεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο: απόψεις των 

εκπαιδευτικών και παρουσίαση μιας διδακτικής 

προσπάθειας 
 

Η Τέχνη στις διάφορες μορφές της αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα 

μάθησης όπου η γνώση αναδύεται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σ’ 

αυτήν και στις πιο γενικές κατανοήσεις της φυσικής και κοινωνικής ζωής. Η 

Τεχνολογία μπορεί να συνδράμει σ’ αυτήν την προσπάθεια ένταξης της Τέχνης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε 

ποικίλα έργα τέχνης όπως πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, ταινίες μέσω του 

υπολογιστή. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια μικρής έκτασης διδακτική 

προσπάθεια που δείχνει πώς μπορεί να συνδυαστεί η Τεχνολογία με την Τέχνη στην 

καθημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα και οι απόψεις εκπαιδευτικών πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, θα αναδειχθεί η ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών για μια πιο ουσιαστική παρουσία της Τέχνης στη σχολική 

πραγματικότητα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τέχνη, Τεχνολογία, εκπαιδευτική διαδικασία, επιμόρφωση 
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CA.2.14 “The position of vocabulary in language teaching: 

Exploring teaching and evaluative practices of teachers”, 

 

Η θέση του λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα: Διερεύνηση 

διδακτικών και αξιολογικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. 
 

Αθηνά Λαμπροπούλουl, Ευανθία Καραμπάση², Μάνεσης Νικόλαος³ 

1.Eκπαιδευτικός ΠΕ 70, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ. 

²Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Med στις Επιστήμες της Αγωγής. 

³Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, Δρ Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών η διδασκαλία του μαθήματος της 

Γλώσσας στο δημοτικό σχολείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους, 

αφού όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία της γλώσσας για την ανάπτυξη των μαθητών. 

Ειδικότερα, η διδασκαλία του λεξιλογίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του 

γλωσσικού μαθήματος. Έχει σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών, 

για τις ανάγκες της καθημερινής τους επικοινωνίας, αλλά και τη γνώση της μορφής 

της σημασίας και της χρήσης των λέξεων σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβλέπεται ότι στο γλωσσικό μάθημα η γραμματική και το 

λεξιλόγιο, αντιμετωπίζονται ισότιμα. Μάλιστα το 2006 κυκλοφόρησαν δύο σχολικά 

εγχειρίδια (λεξικά) ένα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού (Α΄, Β΄, Γ΄) και ένα για τις 

μεγάλες (Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄). Στόχος ήταν αφενός να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση 

των λεξικών και αφετέρου να κατακτήσουν βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου. Οι 

σύγχρονες θεωρίες και τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι οι στρατηγικές 

ανάπτυξης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου συμβάλλουν στην κατάκτηση της 

γλώσσας από τους μαθητές. Παρά ταύτα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν είναι 

τόσο απαραίτητη η διδασκαλία του λεξιλογίου, όσο της γραμματικής, ενώ αντίθετα, 

οι μαθητές δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις λέξεις και τείνουν να τις μαθαίνουν με 

μεγαλύτερη προθυμία απ’ ότι τη γραμματική. Οι εκπαιδευτικοί επίσης θέτουν αρκετά 

ερωτήματα σχετικά με τη συστηματική διδασκαλία του λεξιλογίου, το λεξιλόγιο που 

πρέπει να διδαχθεί σε κάθε τάξη και τις στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας. 

Διεξάγαμε έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητώντας τις 

απόψεις τους σχετικά με τη θέση του λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα και τη 

σημασία που του αποδίδουν, τους τρόπους διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό, τις 

στρατηγικές ανάπτυξης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου, τα είδη δραστηριοτήτων 

που χρησιμοποιούν , τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των εγχειριδίων σε σχέση με 

τη διδασκαλία του λεξιλογίου.  

Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα.  
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C.A.2.15 “Abacus and its utilization in teaching practice” 
 

Γεώργιος Η.Μπαραλής, 

Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20 

gmparalis@primedu.uoa.gr 

 

Ιωάννα Γ.Σταύρου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 

ioannastx@yahoo.gr 

 

Ευαγγελία Μαυρογιάννη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 

evangelia83@yahoo.com 

 

Abstract 

Abacus is a very old invention which took a lot of forms in different places of the 

ancient and the medieval world and which it consists, along with the fingers, the 

oldest calculating means of human.  

In this paper the various forms of abacus as well as the ways with which they were 

used by the ancient Egyptians, Greeks, Romans, Indians and by the various 

populations of Far East, as Chinese and Japans are presented. In addition the 

execution of operations in abacus and the way with which abacus is used in school 

books are presented, as well as the views of contemporary didactics of mathematics 

referring to its utilization in teaching practice. 

Key-words: abacus, abacus’ forms, execution of operations, school books 

 

 

Ο άβακας και η αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη 

 
Ο άβακας είναι μια πολύ παλιά εφεύρεση που πήρε ποικίλες μορφές σε διαφορετικά 

μέρη του αρχαίου και μεσαιωνικού κόσμου και που αποτελεί, μαζί με τα δάχτυλα, το 

πιο παλιό υπολογιστικό μέσο του ανθρώπου.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές του άβακα, καθώς και οι 

τρόποι με τους οποίους αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους Αιγύπτιους, 

Έλληνες, Ρωμαίους, Ινδούς και από τους διάφορους λαούς της Άπω Ανατολής, όπως 

τους Κινέζους και τους Ιάπωνες. Ακόμη αναφέρονται η εκτέλεση των πράξεων στον 

άβακα και ο τρόπος με τον οποίο ο άβακας χρησιμοποιείται στα σχολικά βιβλία του 

δημοτικού σχολείου, καθώς και οι απόψεις της σύγχρονης διδακτικής των 

Μαθηματικών σχετικά με την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη.  

Λέξεις-κλειδιά: άβακας, μορφές του άβακα, εκτέλεση πράξεων, σχολικά εγχειρίδια  
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CA.2. 16. “Verbal description and representation of 

composite geometrical shapes by primary school students” 
 

Κωνσταντίνος Τάτσης,  

Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ktatsis@uoi.gr 
 

Σωτηρία Τραμπάκουλου,  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

sissytramb@gmail.com 
 

Γαλήνη Τριπερίνα,  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

galini91@hotmail.com 

Abstract 

Our research focuses on the ways that fifth and sixth graders perceive two-

dimensional geometrical shapes. Particularly, we investigated their ability in 

describing given figures and draw figures by using a given description. Our research 

aims were to: a) locate the geometrical concepts that were transformed during their 

representation, b) examine students’ ability in switching between visual and verbal 

representations. For that purpose, in the first part of our research, the descriptions of 

composite figures were given to the students, who were asked to draw them. In the 

second part the same composite figures were given to other students who were asked 

to describe them. Finally, these descriptions were given to other students who were 

asked to draw the figures. Our results have shown students’ difficulties in recognizing 

the properties of the objects and in identifying their figural units. 

Keywords: Geometry, figural units, representations  

 

Λεκτική περιγραφή και αναπαράσταση σύνθετων 

γεωμετρικών σχημάτων από μαθητές Δημοτικού 
 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μαθητές Δ΄, 

Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού αντιλαμβάνονται τα γεωμετρικά σχήματα, και συγκεκριμένα 

αν είναι σε θέση τόσο να τα περιγράψουν (βλέποντας τα), όσο και τα να σχεδιάσουν 

(ακούγοντας ή διαβάζοντας την περιγραφή τους). Αναλυτικότερα, οι στόχοι της 

έρευνας μας είναι: α) Ο εντοπισμός των γεωμετρικών εννοιών που υπέστησαν 

μεταβολές κατά την αναπαράσταση των σχημάτων β) Ο εντοπισμός του βαθμού 

εξοικείωσης των μαθητών με τις γεωμετρικές έννοιες και τις οπτικές αναπαραστάσεις 

αυτών. Στο πρώτο σκέλος της έρευνας δώσαμε τους μαθητές περιγραφές κάποιων 

σύνθετων σχημάτων και τους ζητήσαμε να τα αναπαραστήσουν στο χαρτί. Στο 

δεύτερο σκέλος δώσαμε σε άλλους μαθητές τα σύνθετα γεωμετρικά σχήματα και τους 

ζητήσαμε να τα περιγράψουν όσο πιο πιστά γίνεται, γράφοντας την περιγραφή τους 

σε ένα χαρτί. Ως προέκταση του δεύτερου σκέλους, οργανώσαμε το τρίτο σκέλος, 

όπου δώσαμε τη γραπτή περιγραφή των μαθητών σε συμμαθητές τους, από τους 

οποίους ζητήσαμε να μας αναπαραστήσουν τα σχήματα με βάση αυτή την περιγραφή. 

Διαπιστώθηκε η δυσκολία των μαθητών στην αναγνώριση των ιδιοτήτων των 

γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και στον εντοπισμό των σχηματικών μονάδων που 

απαρτίζουν τα σχήματα. 

Λέξεις-κλειδιά: Γεωμετρία, σχηματικές μονάδες, αναπαραστάσεις 
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CA.3. Education IX Session 

 
CA.3.1. “Practices for tackling Selective mutism: What does current research”, I. 

Voulgaridou 

CA.3. 2. “The Evening Education in postwar Greece as an expression of social justice in the 

context of educational policy”, P. Galitis 

CA.3. 3. “Multigrade teaching: The current status and the need to differentiate the 

curriculum”, Mr. Klouvatos 

CA.3. 4. “The views of philologists to learning difficulties and their attitudes to education for 

all”, A. Thanopoulou, G. Gkanatsios 

CA.3. 5. “The aggression in the preschool and early childhood: Analysis of the phenomenon - 

counseling interventions”, G. Gkanatsios, A. Thanopoulou 

CA.3. 6. “Math problems with data option”, V. Karagiannis 

CA.3. 7. “Reflection of Teachers Trainees and New Media ”, A. Kostas A. Sofos 

CA.3. 8. “Goals achievement of special educators in relation to their emotional intelligence”, 

G.Itsou, S. C. Soulis 

CA.3. 9. “Educational Software for Science: Heat”, E. Galerakis, B. Mantadaki, V. 

Papavassiliou 

CA.3. 10. “Technology and Education: A necessary coexistence”, P. Perperidis 

CA.3. 11. “Effect of systemic approach to self-esteem of students with dyslexia”, 

A.Papadimitriou, V. Panou, V. Pliogou 

CA.3.12. “Swimming coaches beliefs towards an inclusive swim program”, F. Pagou 

,N.Florentin, V.Pliogou 

CA.3. 13. “The creative and expressive writing as methods to cope with the psychological 

impact of the transition from work to unemployment”, Kalouri R., N. Tsergas, A.Mpotou 

CA.3. 14. “Meaning to the 'adult' relationship perceptions of teachers and learners”, I. 

Tsakirakis, P. Kalouri 

CA.3. 15. “Technology and Promotion of video-art: the case of Vasulka ”, A. Andonopoulou 

CA.3. 16. “The New Technologies of Information and Communication in the exercise of 

Music: Trends, Problems and Prospects”, N. Tsergas, A.Mpotou 

CA.3. 17. “The Kinect in the educational process:A proposal for children with autism ”, E. 

Boutsika  

CA.3. 18. “Suggestions for the application of the Principle of Subsidiarity during the 

instruction of the Greek modern language in the 9
th
 grade’s students ”, K. Markoni – Makri, 

A. Karafillis 
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CA.3.1. “Practices for tackling Selective mutism: What does 

current research” 
 

Ιωάννα Βουλγαρίδου 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης 

Email: ivoulg@eled.duth.gr 
 

Abstract 

The aim of the paper is to summarize and present the findings of the most recent 

meta-analyses and reviews presenting the effectiveness of behavioral intervention 

programs mostly for the disorder of Selective Mutism. It is also important to highlight 

the general and specific teacher's role in these operations.This study uses the method 

of literature research and involves case studies that have been implemented in the 

school setting. The interventional activities included and compared come from 

published researches in scientific journals. More specifically, there will be referred 

research projects which have rated the effectiveness of the programs. 

The results of this study indicate that behavioral and other interventions are minimally 

effective for selectively mute children. More specifically, these interventions have 

low generalization’s and maintenance’s ability of their results after the withdrawal of 

the intervention. Moreover, the outcome of the programs seems to vary depending on 

the characteristics of the participants, the techniques and procedures used in each 

intervention. 

In conclusion, given the minimal to moderate success of most interventions will be 

formulated and analyzed explanations for this limited effectiveness, such as 

fragmented implementation, the mismatch of the intervention strategy with the 

desired skills of children or ineffective way of introduction. 

Key-Words: Selective Mutism, school-based intervention 

 

Πρακτικές για την αντιμετώπιση της Επιλεκτικής Αλαλίας: 

Τι δείχνει η σύγχρονη έρευνα 
 

Στόχος της εργασίας είναι να συνοψίσει και να παρουσιάσει τα ευρήματα των πιο 

πρόσφατων μετα-αναλύσεων και ανασκοπήσεων για την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβατικών προγραμμάτων κυρίως συμπεριφορικών για τη διαταραχή της 

Επιλεκτικής Αλαλίας. Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ο γενικότερος και 

ειδικότερος ρόλος του εκπαιδευτικού στις παρεμβάσεις αυτές.  

Η συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της βιβλιογραφικής έρευνας και 

αφορά μελέτες περίπτωσης που έχουν εφαρμοστεί σε σχολικό πλαίσιο. Οι 

παρεμβατικές δράσεις που συμπεριλαμβάνονται και συγκρίνονται προέρχονται από 

δημοσιευμένες έρευνες επιστημονικών περιοδικών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν 

αναφορές στα ερευνητικά σχέδια με τα οποία έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις 

συμπεριφορικές και άλλες είναι ελάχιστα αποτελεσματικές για επιλεκτικά άλαλα 

παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χαμηλή δυνατότητα 

γενίκευσης και διατήρησης των αποτελεσμάτων μετά την απόσυρση της παρέμβασης. 

mailto:ivoulg@eled.duth.gr
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Παράλληλα, η έκβαση των προγραμμάτων φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε κάθε παρέμβαση.  

Συμπερασματικά, με δεδομένη την ελάχιστη έως μέτρια επιτυχία των περισσότερων 

παρεμβάσεων, θα διατυπωθούν και θα αναλυθούν ερμηνείες για την περιορισμένη 

αυτή αποτελεσματικότητα, όπως η αποσπασματική εφαρμογή τους, η αναντιστοιχία 

της παρεμβατικής στρατηγικής με τις επιδιωκόμενες δεξιότητες των παιδιών ή ο 

αναποτελεσματικός τρόπος εισαγωγής τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επιλεκτική Αλαλία, εκπαιδευτική παρέμβαση 

 
 

CA.3. 2. “The Evening Education in postwar Greece as an 

expression of social justice in the context of educational 

policy” 
 

P. Galitis 

Δρ. Επιστημών της Αγωγής – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

galitis@otenet.gr 
 

Abstract 

The Evening Education in Greece was set to give substantive responses in order to 

cover basic educational needs, such as tackling illiteracy and provision of education 

opportunities for employees. Although its role is defined as equivalent to the daytime 

education, the reality appears to be different, since the educational prospects for 

graduates of evening schools do not seem to be equivalent to the corresponding of 

daytime schools. 

This paper will attempt to investigate the period after 1974 about the educational 

policy in Greece regarding the operation of evening schools, particularly focusing on 

educational opportunities and outlets which offered to its graduates, in order to 

emphasize the social dimension of the effort to strengthen the role of the Evening 

Education in our country. 

The results of this investigation confirm the view that educational opportunities for 

graduates of the evening education are still not up to date equal to those of graduates 

of the daytime education, although in many cases the available educational outlets 

appear to be offered equally to both types of schools in secondary education to our 

country. Even in this case, the evening schools graduates tackling judged as unfair, 

because of the effort of the State which seems to focus on the logic to provide same 

educational opportunities to all, regardless of the starting point, of individual and 

social progress and, generally, of the difficulties which identify every citizen's route. 

Λέξεις κλειδιά: Εσπερινή εκπαίδευση, Εσπερινά σχολεία, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, Κοινωνικός αποκλεισμός, Εκπαιδευτική πολιτική 
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Η Εσπερινή Εκπαίδευση στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα ως 

έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
 

Η Εσπερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα κλήθηκε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις 

στην κάλυψη θεμελιωδών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτή της αντιμετώπισης του 

αναλφαβητισμού, καθώς και της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών σε εργαζόμενα 

άτομα. Ενώ όμως ο ρόλος της προσδιορίζεται ως εφάμιλλος της ημερήσιας, η 

πραγματικότητα εμφανίζεται να είναι διαφορετική, αφού οι εκπαιδευτικές προοπτικές 

για τους αποφοίτους των εσπερινών σχολείων δεν φαίνεται να είναι ισότιμες με τις 

αντίστοιχες των ημερησίων. 

Η εργασία αυτή θα επιχειρήσει να διερευνήσει την Μεταπολιτευτική εκπαιδευτική 

πολιτική που αφορά στη λειτουργία των εσπερινών σχολείων, εστιάζοντας ιδιαίτερα 

στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και διεξόδους που προσφέρονται στους αποφοίτους 

τους, με σκοπό να καταδειχτεί η κοινωνική διάσταση της προσπάθειας ενίσχυσης του 

ρόλου της Εσπερινής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους αποφοίτους της εσπερινής εκπαίδευσης δεν ήταν, 

και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να μην είναι ίσες με αυτές των αποφοίτων της 

ημερήσιας, αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές διέξοδοι 

εμφανίζονται να προσφέρονται ισότιμα στους δύο τύπους σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Και στην περίπτωση αυτή όμως, η 

αντιμετώπιση των αποφοίτων των εσπερινών σχολείων κρίνεται ως άδικη, αφού η 

προσπάθεια της Πολιτείας φαίνεται να εστιάζει στη λογική της προσφοράς ίδιων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους, αδιαφορώντας για την αφετηρία, την ατομική και 

κοινωνική πορεία και, εντέλει, τις δυσκολίες που προσδιορίζουν την ατομική 

διαδρομή κάθε πολίτη. 

 

 

CA.3. 3. “Multigrade teaching: The current status and the 

need to differentiate the curriculum” 

Κωνσταντίνος Κλουβάτος 

Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης 

klouvatos@sch.gr 

 

Abstract 

Teaching process in Greek multigrade primary school encounters so many 

peculiarities and difficulties that the implementation of curriculum designed for all 

schools is usually impossible in such multigrade environments. The major problems 

relate to the simultaneous management of insufficient teaching time and surplus 

learning time, as well as to the major demands of teaching and learning preparation. It 

also shows that the practice of co-teaching different classes (eg, C and D class), apart 

from learning difficulties and educational inequalities that may cause to individual 

groups of students, is not applied uniformly to all multigrade schools. Indicative case 

of educational region is reported, in which impressive diversity in implementing co-

teaching in multigrade schools. This case, certainly not unique, is a first presentation 
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of the existing situation and indicates the need of (a) harmonization of multigrade 

schools in a unified way of co-teaching, (b) adaptation of the curriculum or design of 

differentiated curriculum for multigrade schools and (c) further research on this topic. 

The corresponding framework of co-teaching in other countries is also discussed 

comparatively. 

 

Ολιγοθεσιακή διδασκαλία: Η υφιστάμενη κατάσταση και η 

αναγκαιότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού 

Προγράμματος 
 

Η διδασκαλία στο ελληνικό ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο παρουσιάζει τόσες 

ιδιομορφίες και δυσκολίες, που τις περισσότερες φορές η εφαρμογή του 

σχεδιασμένου για όλα τα σχολεία Αναλυτικού Προγράμματος καθίσταται αδύνατη σε 

ολιγοθεσιακά περιβάλλοντα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν στην ταυτόχρονη 

διαχείριση του ανεπαρκούς διδακτικού χρόνου και του πλεονασματικού μαθησιακού 

χρόνου, αλλά και στις μεγάλες απαιτήσεις της διδακτικής και μαθησιακής 

προετοιμασίας. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η ακολουθούμενη πρακτική της 

συνδιδασκαλίας διαφορετικών τάξεων (π.χ. Γ΄ και Δ΄ τάξη), πέρα από τις μαθησιακές 

δυσχέρειες και εκπαιδευτικές ανισότητες που μπορεί να προκαλεί για επιμέρους 

ομάδες μαθητών, δεν εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα ολιγοθέσια σχολεία. 

Αναφέρεται ενδεικτική περίπτωση εκπαιδευτικής περιφέρειας, στην οποία 

εμφανίζεται εντυπωσιακή ποικιλομορφία εφαρμογής συνδιδασκαλιών στα ολιγοθέσια 

σχολεία. Η περίπτωση αυτή, σίγουρα όχι η μοναδική, αποτελεί μια πρώτη αποτύπωση 

της υφιστάμενης κατάστασης και υποδεικνύει την αναγκαιότητα (α) εναρμόνισης των 

ολιγοθέσιων σχολείων σε έναν ενιαίο τρόπο συνδιδασκαλίας, (β) προσαρμογής του 

Αναλυτικού Προγράμματος ή σχεδιασμού διαφοροποιημένου Αναλυτικού 

Προγράμματος για τα ολιγοθέσια σχολεία και (γ) περαιτέρω έρευνα για το θέμα αυτό. 

Συζητείται επίσης συγκριτικά το αντίστοιχο πλαίσιο συνδιδασκαλιών άλλων χωρών. 

Λέξεις–κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, Ολιγοθέσιο, Ολιγοθεσιακή Διδασκαλία 
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CA.3. 4. “The views of philologists to learning difficulties 

and their attitudes to education for all” 
 

Αγγελική Θανοπούλου, 

Mcs Φιλόλογος, 

aggelikithan@hotmail.com 
 

Γεωργία Γκανάτσιου, 

Mcs Νηπιαγωγός, 

ganatsiou.georgia@gmail.com 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the opinions and beliefs of secondary school 

teachers and philologists towards specific learning disabilities and inclusion. The 

survey involved four women scholars, selected randomly and their age range varied 

from 23 to 46 years. Individual interviews where held which are transcribed from the 

recordings followed coding. The analysis of the interviews showed that teachers 

attribute the causes and factors of learning disabilities in causes that focus on the child 

and family, while the identification of pupils with learning difficulties is mainly due 

to problems in written and spoken. On the other hand, the attitude of philologists 

towards education for all appears to be influenced by factors such as work experience, 

age and retraining. With a first glance it appears that the attitudes expressed are in 

conflict with modern attitudes that emphasize practices concerning the school, 

curriculum and classroom management and the participation of all children to an 

education without barriers. 

Keywords: learning disabilities, inclusion, education for all, secondary teachers 

(philologists – psychologists’) attitudes 

 

«Οι απόψεις των φιλολόγων για τις μαθησιακές δυσκολίες και η 

στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση για όλους» 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα φιλολόγων απέναντι στις 

μαθησιακές δυσκολίες και την ένταξη. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις γυναίκες 

φιλόλογοι, οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία και το ηλικιακό τους φάσμα κυμαινόταν από 23 έως 

τα 46 χρόνια. Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν 

και ακολούθησε κωδικοποίηση τους. Η ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα αίτια και τους παράγοντες των μαθησιακών δυσκολιών σε αίτια 

που εστιάζουν στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια του, ενώ ο εντοπισμός των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες έγκειται κυρίως σε προβλήματα στο γραπτό και τον προφορικό λόγο. 

Από την άλλη πλευρά, η στάση των φιλολόγων απέναντι στην εκπαίδευση για όλους φαίνεται 

να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η εργασιακή εμπειρία, η ηλικία και η μετεκπαίδευση. 

Μία πρώτη εικόνα αποδεικνύει ότι οι στάσεις που εκφράστηκαν έρχονται σε αντίθεση με τις 

σύγχρονες στάσεις που δίνουν έμφαση σε πρακτικές που αφορούν το σχολείο, το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τη διαχείριση της τάξης καθώς και τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε μια 

εκπαίδευση χωρίς φραγμούς.  

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, ένταξη, εκπαίδευση για όλους, στάση φιλολόγων-

ψυχολόγων 
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CA.3. 5. “The aggression in the preschool and early childhood: 

Analysis of the phenomenon - counseling interventions”, 

 
Γεωργία Γκανάτσιου, 

Mcs Νηπιαγωγός, 

ganatsiou.georgia@gmail.com 

 

Αγγελική Θανοπούλου, 

Mcs Φιλόλογος, 

aggelikithan@hotmail.com 

 

Abstract 

Aggression as a phenomenon is widespread, and recent studies indicate a high rate of 

occurrence, from the first classes of the school (65% of children exhibiting 

aggression). Aggressive behavior earns wider adverse consequences to aggressive 

children. Creates a highly stressful environment for other students and teachers, 

affects social relationships, both with teachers and with peers, which creates a vicious 

cycle that escalates aggression levels and increases the disruption of the classroom. 

Additionally, research indicates that these behaviors tend to be established as habits 

over time and further develop into more complex and serious behaviors such as 

delinquency, suggesting a direct correlation between aggression in children and 

antisocial behavior in adolescence and early year’s adulthood. For this reason, it is 

very important to create prevention programs, which should target the patterns of 

relations between children and their social roles and starting to take place by the time 

the children will come to school. Interventions in older children are more difficult as 

the aggressive behavior may already be part of their identity. 

Keywords: aggression, impaired social relationships, establishing behavior 

prevention programs. 

 

«Η επιθετικότητα στην προσχολική και πρώτη παιδική 

ηλικία: Ανάλυση του φαινομένου - συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις» 

 
Η επιθετικότητα ως φαινόμενο είναι αρκετά διαδεδομένο, καθώς πρόσφατες έρευνες 

υποδεικνύουν ένα υψηλό ποσοστό εμφάνισής του, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του 

σχολείου (το 65% των παιδιών εκδηλώνουν επιθετικότητα). Η επιθετική 

συμπεριφορά αποφέρει ευρύτερες αρνητικές συνέπειες στα επιθετικά παιδιά. 

Δημιουργεί ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο περιβάλλον για τους υπόλοιπους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις, τόσο με τους εκπαιδευτικούς 

όσο και με τους συμμαθητές, οι οποίες δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο που 

κλιμακώνει τα επίπεδα επιθετικότητας και αυξάνει τη διατάραξη της σχολικής τάξης. 

Επιπρόσθετα, έρευνες επισημαίνουν ότι οι συμπεριφορές αυτές τείνουν να 

εγκαθιδρυθούν ως συνήθειες μέσα στο χρόνο και επιπλέον να εξελιχθούν σε πιο 

περίπλοκες και σοβαρές συμπεριφορές, όπως η παραβατικότητα, υποδεικνύοντας μια 

άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επιθετικότητα των παιδιών και των αντικοινωνικών 

συμπεριφορών στην εφηβεία και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Για το λόγο 
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αυτό, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν προγράμματα πρόληψης, τα οποία θα 

πρέπει να στοχεύουν στα μοτίβα των σχέσεων των παιδιών και των κοινωνικών τους 

ρόλων και η έναρξη τους να λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που τα παιδιά θα μπαίνουν 

στο σχολείο. Οι παρεμβάσεις σε μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο δύσκολες, καθώς η 

επιθετική συμπεριφορά μπορεί ήδη να αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς τους. 

Λέξεις κλειδιά: επιθετικότητα, διαταραχή κοινωνικών σχέσεων, εγκαθίδρυση 

συμπεριφορών, προγράμματα πρόληψης. 

 

 

 

 

 

CA.3. 6. “Math problems with data option” 

Βασίλης Καραγιάννης 

M.Sc. Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Email: vasilis_karagiannis@yahoo.gr 

Abstract 

There is a feedback between real life and teaching of mathematics. In many everyday 

problems that their treatment does not necessarily require mathematical knowledge, 

while we have a set of data, we use only a part of them. Which you use depends on 

how you plan to tackle the problem. Different responses require a different 

combination of data. Transporting and incorporating the element of data selection, as 

deriving from the real problems, we create a new kind of math problems, math 

problems with data option. In a problem of this nature, some of the data needed to 

solve it, selected through a data set, by the same student. The data to choose are such 

that different combinations of options, allowing different strategies to solve and even 

each solving strategy marks a different level mathematical of thinking. Therefore is 

abolished the relationship matching between the data set and the solution, the only 

way that connects them and causing automated students' actions ceases to be valid. 

The incorporation of the element of data selection aims to create checklists and 

coordination of knowledge, deliberate choice and decision making. The aim is to 

produce solution through conscious understanding of what I do and why I do it, rather 

than shape through lowering and matching stored knowledge. 

Keywords: Data option, meta-skills, conceptual development, group teaching. 
 

Μαθηματικά προβλήματα με επιλογή δεδομένων 
 

Υπάρχει μια ανατροφοδότηση ανάμεσα στη πραγματική ζωή και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Σε πολλά καθημερινά προβλήματα, που η αντιμετώπισή τους δεν 

απαιτεί απαραίτητα μαθηματική γνώση, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά 

δεδομένων, χρησιμοποιούμε μόνο ένα μέρος από αυτά. Το ποια θα 

χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από τον τρόπο που σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα. Διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης απαιτούν διαφορετικό συνδυασμό 

δεδομένων. Μεταφέροντας και ενσωματώνοντας το στοιχείο της επιλογής δεδομένων, 

όπως αυτό απορρέει από τα πραγματικά προβλήματα, δημιουργούμε ένα νέο είδος 
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μαθηματικών προβλημάτων, τα μαθηματικά προβλήματα με επιλογή δεδομένων. Σε 

ένα πρόβλημα τέτοιας φύσης, ορισμένα από τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

επίλυσή του, επιλέγονται μέσα από ένα σύνολο δεδομένων, από τον ίδιο το μαθητή. 

Τα προς επιλογήν δεδομένα είναι τέτοια ώστε διαφορετικοί συνδυασμοί επιλογών, 

επιτρέπουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης και μάλιστα κάθε στρατηγική 

επίλυσης σηματοδοτεί διαφορετικό επίπεδο μαθηματικής σκέψης. Κατά συνέπεια 

καταργείται η σχέση αντιστοίχισης ανάμεσα στο σύνολο των δεδομένων και τη λύση 

και παύει να ισχύει ο μονόδρομος που τα συνδέει και που προκαλεί 

αυτοματοποιημένες ενέργειες των μαθητών. Η ενσωμάτωση του στοιχείου της 

επιλογής δεδομένων στοχεύει στο να δημιουργήσει καταστάσεις ελέγχου και 

συντονισμού των γνώσεων, σκόπιμης επιλογής και λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι η 

λύση να παραχθεί μέσω της συνειδητής κατανόησης του τι κάνω και γιατί το κάνω, 

παρά να σχηματοποιηθεί μέσω ανάσυρσης και αντιστοίχισης αποθηκευμένων 

γνώσεων. 

Λέξεις κλειδιά: Επιλογή δεδομένων, μετά-δεξιότητες, εννοιολογική ανάπτυξη, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

171 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

CA.3. 7. “Reflection of Teachers Trainees and New Media ”, 

A. Kostas A. Sofos 

 

Στοχασμός Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών και Νέα Μέσα 

 
Απόστολος Κώστας, 

Υπ. Διδ., ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

apkostas@aegean.gr, 

 

Αλιβίζος Σοφός, 

Αν. Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

lsofos@aegean.gr, 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτύπωση της τρέχουσας ερευνητικής 

δυναμικής της χρήσης των Νέων Μέσων ή αλλιώς των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών για την ενδυνάμωση της στοχαστικής πρακτικής των 

εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, με έμφαση στην χρονική περίοδο της πρακτικής τους 

άσκησης (παρακολούθηση σχολικής τάξης και διδασκαλία). Με αφετηρία την 

ιστορική και εννοιολογική προσέγγιση του στοχασμού στην εκπαιδευτική πράξη, η 

εργασία εμβαθύνει στα βασικότερα μοντέλα περιγραφής, αναπαράστασης και 

αντικειμενοποίησης των επιμέρους φάσεων της διαδικασίας ανάπτυξης του 

στοχασμού, ή αλλιώς των επιπέδων στοχασμού στην εκπαιδευτική πράξη, και εν 

συνεχεία εστιάζει στην κριτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε 

ερευνητικές προσπάθειες, διερευνώντας μεταξύ άλλων τη σχέση μεταξύ της 

ηλεκτρονικά διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας (Computer Mediated Communication 

- CMC) και της στοχαστικής σκέψης και πρακτικής, τη χρήσης των ιστολογίων 

(Blogs) ως στοχαστικών ημερολογίων που επηρεάζουν τη κριτική σκέψη και τη 

συνεργασία μέσα από την ανάπτυξη ομότιμων υποστηρικτικών δικτύων, τη σχέση της 

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας με το επίπεδο στοχαστικού διαλόγου, κ.ά. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των θετικών και αρνητικών διαστάσεων 

που αναδεικνύουν οι έρευνες και με την παρουσίαση πιλοτικής έρευνας στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σχετικά με την ενδυνάμωση της Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητών με χρήση Νέων Μέσων.  

Λέξεις-κλειδιά: Στοχασμός εκπαιδευτικών, Νέα Μέσα, Πρακτική Άσκηση 
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CA.3. 8. “Goals achievement of special educators in relation 

to their emotional intelligence”, 

Γεωργία Ίτσου
1
,Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης

2
 

 
1
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπισήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 

Ελλάδα, Ε-mail: itsougeorgia2@yahoo.gr 
2
Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπισήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 

Ελλάδα, Ε-mail: ssoulis@cc.uoi.gr 

 

Abstract  

The achievementgoals that adopted by the individual teacher directly linked to the 

quality of the supplied work. Often, the motivations influenced by the emotional state 

(Locke & Latham, 1990, Goleman, 1998). The purpose of this pilot study is to 

examine the relationship of emotional intelligence with the achievementgoals and 

explore the differences recorded between teachers and special educators. Participants 

completed a questionnaire that consisting of two parts. The first part refers to scale of 

Emotional Intelligence (WLEIS, Wong & Law, 2002, adapting the Greek: K. 

Kafetsios). In particular, we investigate the capability of the individual (s) understand 

his feelings, (b) to understand the feelings of others (c) manage the emotions of 

others, and (d) to regulate his emotions. The second part contains the scale of 

measuring the achievement goals in the work of teachers (Teachers' Achievement 

Goals in Work Questionnaire, Papaioannou, 2001, Papaioannou, Marsh, & 

Theodorakis, 2004). Particularly investigated: (a) the orientation of the educational 

approach to performance, (b) orientation for avoiding performance and (c) orientation 

for the project. The results of this research can be used to identify the parameters that 

contribute to the greater effectiveness of the training in order for the State to take the 

appropriate educational measures. 

Key – words: special educators, achievement goals, emotional intelligence, efficiency 

 

Στόχοι επίτευξης των ειδικών Παιδαγωγών σε σχέση με την 

συναισθηματική τους νοημοσύνη 
 

Οι στόχοι επίτευξης που υιοθετεί ο εκάστοτε εκπαιδευτικός συνδέονται άμεσα με την 

ποιότητα του παρεχόμενου έργου του. Συχνά, τα κίνητρα του επηρεάζονται από τη 

συναισθηματική του κατάσταση (Locke & Latham, 1990, Goleman,1998). Σκοπός 

της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με τους στόχους επίτευξης και να διερευνήσει τις διαφοροποιήσεις που 

καταγράφονται ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς Παιδαγωγούς. Οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που απαρτίζεται από δυο μέρη. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (WLEIS, 

Wong & Law, 2002, προσαρμογή στα ελληνικά: Κ. Καφέτσιος) Συγκεκριμένα, 

αξιολογείται η ικανότητα του ατόμου (α) να κατανοεί τα συναισθήματά του, (β) να 

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων, (γ) να διαχειρίζεται τα συναισθήματα 

των άλλων και (δ) να ρυθμίζει τα συναισθήματά του. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 

την κλίμακα μέτρησης των στόχων επίτευξης κατά την εργασία των εκπαιδευτικών 
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(Teachers’ Achievement Goalsin Work Questionnaire, Papaioannou, 2001· 

Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 2004). Ειδικότερα, διερευνάται: (α) ο 

προσανατολισμός του εκπαιδευτικου προς την προσέγγιση της επίδοσης, (β) ο 

προσανατολισμός του προς την αποφυγή της επίδοσης και (γ) ο προσανατολισμός του 

προς το έργο. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας μπορεί να 

αξιοποιηθούν στον εντοπισμό των παραμέτρων που συντελούν στη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, προκειμένου η Πολιτεία να λάβει τα 

ανάλογα εκπαιδευτικά μέτρα. 

Λέξεις κλειδιά: ειδικοί Παιδαγωγοί, στόχοι επίτευξης, συναισθηματική νοημοσύνη, 

αποτελεσματικότητα 
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CA.3. 9. “Educational Software for Science: Heat”, 
 

Ε. Γαλεράκηl, Β. Μανταδάκης², Β. Παπαβασιλείου³ 

 

l Εκπαιδευτικός – Μεταπτυχιακό Θετικών Επιστημών Π.Τ.Δ.Ε 

²Δρ. Φυσικής, Ε.Τ.Ε.Π – Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης 

³Επίκ. Καθηγητής Η.Υ Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τηλ. 2831077630 και 6977436643 

 vpapav@edc.uoc.gr 

Abstract 

The incorporation of new technologies in the teaching of physics is a very powerful 

tool for improving the quality of the educational process. However, technology alone 

does not guarantee effective learning, while its incorrect use can cause several serious 

problems. So it is absolutely essential, advanced learning environment combines these 

features of new technologies with a suitable pedagogical design to provide the best 

result. Technology will be an important tool to support but not the center focus for the 

learning process. 

This paper discusses the design and implementation of an online learning 

environment for the modernization of teaching physics. The main purpose is to offer a 

'medium of instruction', which can effectively contribute to the understanding of all 

basic concepts of heat. The teaching and learning environment leverages the 

multimedia capabilities and therefore the sound, text, images - static and moving - and 

the graphics are the core around which revolves the specific implementation. 

The major advantages that result from the use of this application is the free choice of 

place, time and pace of study, study guide, explanation of terms, clarification of key 

concepts with simulations, running experiments and the evaluation of progress. 

Key words: heat, multimedia, educational software, simulations, experiments. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής αποτελεί ένα 

πολύ δυνατό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όμως, η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται την αποτελεσματική μάθηση ενώ η 

λανθασμένη χρήση της μπορεί να δημιουργήσει αρκετά σοβαρά προβλήματα. Άρα 

είναι απολύτως απαραίτητο, κάθε προηγμένο μαθησιακό περιβάλλον να συνδυάζει 

αυτές τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με κάποιο κατάλληλο παιδαγωγικό 

σχεδιασμό έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η τεχνολογία θα πρέπει 

να είναι ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης αλλά όχι το κέντρο εστίασης για τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο σχεδιασμός αλλά και η υλοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας 

της Φυσικής. Ο βασικός σκοπός είναι να προσφέρουμε ένα ‘μέσο διδασκαλίας’, το 
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οποίο μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόηση όλων των βασικών 

εννοιών Θερμότητας. Το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης αξιοποιεί τις 

δυνατότητες των πολυμέσων και επομένως ο ήχος, το κείμενο, οι εικόνες – σταθερές 

και κινούμενες – και τα γραφικά αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο 

περιστρέφεται η συγκεκριμένη υλοποίηση. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση της 

εφαρμογής είναι η ελεύθερη επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθμού μελέτης, η 

καθοδήγηση μελέτης, η επεξήγηση όρων, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών με 

προσομοιώσεις, η εκτέλεση πειραμάτων αλλά και η αξιολόγηση προόδου. 

Λέξεις κλειδιά : Θερμότητα, πολυμεσικές εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό, 

προσομοιώσεις, πειράματα. 

 

CA.3. 11. “Technology and Education: A necessary 

coexistence” 

Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Μια αναγκαία συνύπαρξη 

 

Περπερίδης Παύλος 

Δρ.Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠ του ΑΠΘ. 

Διευθυντής ΓΕΛ Σκύδρας 

 

Αναμφισβήτητα θεωρείται σημαντική η προσφορά των επιστημονικών και 

τεχνολογικών επιτευγμάτων στο πεδίο του καινοτόμου σχεδιασμού των μοντέλων 

οργάνωσης της εκπαίδευσης, αν αναλογιστούμε ότι αποτελούν πρόσκληση 

δραστηριοποίησης, αλλά και μια πρόκληση, με πολλαπλές συνεπαγωγές για τη 

σύνδεση και τη διάχυση της νέας παραγόμενης επιστημονικής γνώσης μέσω των νέων 

μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών στον εκσυγχρονισμό του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτές οι νέες συντεταγμένες ζωής, σε παγκόσμια 

κλίμακα, διανοίγουν έναν τεράστιο κόσμο εκπαιδευτικών επαφών και ανταλλαγών με 

την παροχή δυνατοτήτων, τη δημιουργία του κατάλληλου ελεύθερου παιδαγωγικού 

κλίματος, μέσα στο οποίο είναι δυνατή η ανάπτυξη ενεργητικών δραστηριοτήτων 

μάθησης και μόρφωσης με πραξιακό προσανατολισμό. Όσο όμως η τεχνολογική 

ρύθμιση καθολικεύεται και απαιτεί να μετασχηματίζεται σε συγκροτητικό όρο 

«κατανόησης» της εκπαίδευσης, εγείρονται γόνιμες εντάσεις που διαπερνούν αυτή 

την αξίωση και την αποτελεσματικότητά της. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

διερευνηθεί η επιστημολογική πρόκληση στην οποία μάς κατευθύνει η αξιοθαύμαστη 

αλλά συνάμα αμφιλεγόμενη, ως προς τις εφαρμογές της, αυξανόμενη διαδικασία 

«τεχνικοποίησης» της εκπαίδευσης: να ανακινούμε και να επαναξιολογούμε, 

διαρκώς, στο «εσωτερικό» του επιβεβλημένου τεχνολογικού καθορισμού της τρόπους 

σχετικοποίησης ή αναθεώρησης του «φορμαλιστικού» προσανατολισμού της, 

επισημαίνοντας τις δυσχέρειες και μονομέρειες τις οποίες αυτός δημιουργεί 

διανοίγοντας νέες παιδαγωγικές συνθέσεις, και διεκδικώντας τις αναγκαίες 

αξιολογικές οριοθετήσεις για την ευρύτητα της εκπαίδευσης. 

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογία, εκπαίδευση, πραξιακός προσανατολισμός, επιστημολογική 

πρόκληση, αξιολογικές οριοθετήσεις. 



International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

176 

International Scientific Conference eRA-8 eRA – 8 Conference – ΙΕ
th

 International 

Conference Hellenic Educational Society 

 

 

CA.3. 12The influence of the systemic approach to the self-

esteem of pupils with dyslexia in primary school 
 

Papadimitriou Aikaterini, 

Teacher, student in MA in Special Education Needs at AMC Metropolitan College in 

Thessaloniki, fofopagou@gmail.com 

 

Panou Victoria, 

Psychologist, MA, course leader at AMC Metropolitan College in Thessaloniki, 

victoria.panou31@gmail.com 

 

Dr. Pliogou Vassiliki, 

Programme leader, Early Childhood Studies, Special Needs & Inclusive Education 

Dpt at AMC Metropolitan College in Thessaloniki, 

President of Regional Committee of OMEP (World Organization for Early Childhood 

Education) of Thessaloniki, pliogouv@eled.auth.gr 

 

Abstract 

The purpose of this study is the relational exploration of the systemic approach, 

especially the microsystem of the classroom, with self-esteem deriving from school 

based on a sample of primary school students with dyslexia. It also examines the 

effects of students’ sociodemographic characteristics on these variables and the 

psychometric characteristics of the research tools. Forty-five graders, diagnosed with 

dyslexia by KEDDY, attending primary schools in the city of Lamia, participated in 

the study. Participants The subjects completed a self-report questionnaire which 

consisted of: a) sociodemographic quiestionnaire, b) WIHIC “What is Happening in 

This Class” questionnaire, c) SLCS-R “The Self- Liking/Self-Competence Scale 

Revised” questionnaire and d) a part of SPPC “Self-Perception Profile for Children” 

questionnaire. The analysis confirmed the reliability of the three scales. Also, the 

results revealed that student gender differentiate considerably children’s perceptions 

of some dimensions of WIHIC. Intercorrelations of the variables indicated that PCPC 

dimensions correlate statistically with dimensions of SLCS-R and SPPC scales. 

Results indicate that teacher forms the mediating methodological framework of the 

classroom and students with dyslexia perceived more positively the microsystem of 

their classroom, they feel developing higher levels of self esteem. Through systemic 

approach, teachers could create a microsystem of the classroom, which meets the 

needs of each student, with or without dyslexia. 

Keywords: systemic approach, dyslexia, self-esteem, students Fthiotida 
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Η επίδραση της συστημικής προσέγγισης στην 

αυτοεκτίμηση μαθητών του Δημοτικού σχολείου με 

δυσλεξία 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της συστημικής 

προσέγγισης στην αυτοεκτίμηση μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού σχολείου με 

δυσλεξία και συγκεκριμένα του μικροσυστήματος της σχολικής τάξης, Επιμέρους 

στόχοι είναι η μελέτη της επίδρασης του φύλου, της τάξης και του 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των μαθητών/ριών στις υπό μελέτη μεταβλητές, 

καθώς και των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών των ερευνητικών εργαλείων της 

έρευνας. Στην έρευνα συμμετέχουν 45 μαθητές/ριες Δημοτικών σχολείων του νομού 

Φθιώτιδας με διαγνωσμένη δυσλεξία από τα ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι/ες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που περιελάμβανε: α) δελτίο 

κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων β) την κλίμακα ΤΣΑΤ «Τι Συμβαίνει σε Αυτή την 

Τάξη», γ) την κλίμακα SLCS-R «The Self-Liking/Self-Competence Scale Revised» 

και δ) μέρος της κλίμακας ΠΑΤΕΜ ΙΙ «Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ». Η 

ανάλυση δεδομένων επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των κλιμάκων ενώ από τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά μόνο το φύλο διαφοροποιεί στατιστικά 

σημαντικά ορισμένες διαστάσεις της κλίμακας ΤΣΑΤ. Από τις συσχετίσεις των 

μεταβλητών προέκυψε ότι οι διαστάσεις της κλίμακας ΤΣΑΤ συσχετίζονται 

στατιστικά σημαντικά με ορισμένες διαστάσεις των κλιμάκων ΠΑΤΕΜ ΙΙ και SLCS-

R. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει μεσολαβητικό 

μεθοδολογικό πλαίσιο και ότι μαθητές/ριες με δυσλεξία, που αντιλαμβάνονται 

θετικότερα το μικροσύστημα της τάξης, νιώθουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Μέσω 

της συστημικής προσέγγισης ο/η εκπαιδευτικός δύναται να δημιουργεί κατάλληλο 

μικροσύστημα τάξης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών, με 

ή χωρίς δυσλεξία. 

 

Λέξεις κλειδιά:συστημική προσέγγιση, δυσλεξία, αυτοεκτίμηση, μαθητές Φθιώτιδας. 
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CA.3.13. Swimming coaches beliefs towards an inclusive 

swim program 

 
Pagou Foteini, 

Swimming coach in people with disabilities, student in MA in Special Education 

Needs at AMC Metropolitan College in Thessaloniki, fofopagou@gmail.com 

 

Florentin Nelli, 

Counseling psychologist, MA, EdM, course leader at AMC Metropolitan College in 

Thessaloniki, nflorentin@gmail.com 

 

Dr. Pliogou Vassiliki, 

Programme leader, Early Childhood Studies, Special Needs & Inclusive Education 

Dpt at AMC Metropolitan College in Thessaloniki, president of Regional Committee 

of OMEP (World Organization for Early Childhood Education) of Thessaloniki, 

pliogouv@eled.auth.gr 

 

Abstract 

The subject of intellectual disabilities has been researched by several disciplines. 

Although there are different theoretical approaches, people with intellectual 

disabilities present limitations in their intellectual capacity and adaptive skills. In 

Greece, in the last decades there has been a trend toward including people with 

intellectual disabilities in regular and community programs. Therefore, the scientific 

community has attempted to create various inclusive programs for this population 

(people with intellectual disabilities). However, even though research has recognized 

the benefits of swimming programs in general and inclusive swimming programs in 

particular, so far people with intellectual disabilities have been participating mostly in 

segregated swim programs. 

This study examined the reasons of the gap between theory and practice through 

semi-structured interviews, which were given by the swimming coaches in adaptive 

swimming in Thessaloniki. Moreover, this study highlights the contribution of the 

instructors’ personal experiences and the current educational politics to their personal 

beliefs regarding inclusion. Moreover, it refers to their beliefs about the factors that 

limit the implementation of an inclusive swim program, the factors that could 

facilitate its implementation, the benefits of such a program for both the children with 

and without intellectual disabilities and some suggestions for the format of an 

inclusive swim program. Finally, this study includes suggestions practical 

applications as well as further studies regarding this subject. 

Keywords: intellectual disabilities, swim program, inclusion  
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Απόψεις προπονητών κολύμβησης για τη συνεκπαίδευση 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με νοητική 

αναπηρία 

 
Η οριοθέτηση της νοητικής αναπηρίας αποτελεί ένα διαχρονικό και διεπιστημονικό 

θέμα διερεύνησης. Παρά τις ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις, τα άτομα με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζουν χαμηλότερο από το μέσο όρο νοητικό επίπεδο και 

χαμηλότερη ανεπάρκεια στην προσαρμοστική τους λειτουργία. Η εκπόνηση 

ερευνητικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης των παιδιών με νοητική αναπηρία σε 

διάφορα πλαίσια της καθημερινότητάς τους αποτελεί δείγμα εφαρμογής της 

ενταξιακής πολιτικής που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.  

Ωστόσο, παρά τον αυξανόμενο αριθμό μελετών που καταδεικνύουν τη συμβολή της 

κολύμβησης και τα οφέλη της «κοινής» προπόνησης στην ολότητα του πληθυσμού, η 

ιδέα της συνεκπαίδευσης στο άθλημα της κολύμβησης βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό 

στάδιο. 

Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι λόγοι της συγκεκριμένης αντίφασης, μέσω των 

ημι-δομημένων συνεντεύξεων που παραχώρησαν οι προπονητές και προπονήτριες 

κολύμβησης Α.με.Α. του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 

Καταγράφεται η στενή αλληλουχία μεταξύ των προσωπικών βιωμάτων και αξιών των 

προπονητών και των εκπαιδευτικών πολιτικών κατά τη διαμόρφωση των 

πεποιθήσεών τους αναφορικά με τη συνεκπαίδευση. Διαφαίνονται επίσης οι 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την κολυμβητική συνεκπαίδευση γενικού και ειδικού 

πληθυσμού, οι προϋποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην υλοποίησή της, τα 

οφέλη του συνόλου του πληθυσμού από την «κοινή» προπόνηση, καθώς και η μορφή 

ενός προγράμματος συνεκπαίδευσης. Τέλος, προτείνονται πρακτικές εφαρμογές και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: νοητική αναπηρία, κολύμβηση, συνεκπαίδευση 
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CA.3. 14. “The creative and expressive writing as methods to 

cope with the psychological impact of the transition from 

work to unemployment” 

Η δημιουργική και η εκφραστική γραφή ως μέθοδοι για την 

αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της μετάβασης 

από την εργασία στην ανεργία 

 

Καλούρη Ράνυ, 

Kαθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, 

rkalouri@hotmail.com 

Τσέργας Νίκος, 

Λέκτορας ΔΠΘ 

Μπότου Αναστασία, 

Δρ Ψυχολογίας 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή διερευνά τη δυνατότητα αντιμετώπισης των αρνητικών ψυχολογικών 

επιπτώσεων της μετάβασης (transition) από την εργασία στην ανεργία μέσω της 

δημιουργικής και εκφραστικής γραφής. Εξετάζει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας 

πρόταση εφαρμογής με βάση τις περιορισμένες, αλλά σημαντικές εφαρμογές της 

δημιουργικής και εκφραστικής γραφής σε άτομα που έχουν βιώσει τραυματικές το 

τραύμα από την απώλεια της εργασίας.  

Η απώλεια της εργασίας και η μετάβασή στην ανεργία συνιστά ένα σημαντικό 

γεγονός ζωής, αλλά και έναν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Η ανεργία επιφέρει αρνητικές 

ψυχολογικές συνέπειες, αλλά και προβλήματα υγείας. Η δημιουργική και εκφραστική 

γραφή (expressive writing), συνδέονται με τις ευρύτερες διαστάσεις και τις 

θεραπευτικές δυνατότητες του λόγου και της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, οι 

οποίες συνδυάζονται κατά την εφαρμογή της θεραπευτικής δημιουργικής γραφής και 

της γραφής.  

Όμως, το παράδειγμα της εκφραστικής γραφής όπως εισήχθηκε από τον Pennebaker, 

διευκολύνει στην αντιμετώπιση του τραύματος της απώλειας της εργασίας ή απλά 

προσφέρεται ως τεχνική θεραπείας για τη διευκόλυνση των πολιτικών και 

οικονομικών αποφάσεων που ολοένα και μεγαλώνει τα ποσοστά ανεργίας;  

mailto:rkalouri@hotmail.com
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CA.3. 15. “Meaning to the 'adult' relationship perceptions of 

teachers and learners” 

Νοηματοδότηση του «ενήλικα»: συσχέτιση αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων 

Τσακιράκις Γιάννης, 

ΜΔΕ Εκπαίδευση ενηλίκων, 

Καθηγ. εφαρμογών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

itsakir@otenet.gr 

Καλούρη Ράνυ, 

Dr Επιστημών της Αγωγής, 

Kαθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, 

rkalouri@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Περιορισμένο χώρο στα αναλυτικά προγράμματα των λεγόμενων καθηγητικών 

σχολών καλύπτει η ψυχολογία της ενήλικης ζωής στη χώρα μας, αν και διεθνώς, στο 

πλαίσιο της διαβίου εκπαίδευσης, ολοένα και περισσότερο η ενασχόληση με τις 

«διαδρομές» και τις «παρακάμψεις» της ενήλικης ζωής, στην έννοια που δίδει ο Jean-

Pierre Boutinet, απασχολεί τους ερευνητές. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η νοηματοδότηση που δίδεται στην έννοια του 

ενήλικα από εκπαιδευτικούς ή/και εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Στόχος είναι η 

αποτύπωση συμπτώσεων και διαφορών και η συσχέτισή τους με τα μορφωτικά-

πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των προς διερεύνηση ομάδων, 

λαμβάνοντας εκτός των άλλων υπόψη και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, έτσι 

όπως αυτά παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται στις αρχές 

μάθησης των τελευταίων. 
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CA.3. 16. “Technology and Promotion of video-art: the case 

of Vasulka ”, 

Τεχνολογία και Ανάδειξη video-art: η περίπτωση των 

Vasulka 

Αντωνοπούλου Αναστασία, 

Μsc ΕΜΠ & Msc Paris VIII-Nanterre, 

akalouri@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάδειξη έργων vidéo-art μέσα από τη χρήση 

και τις εφαρμογές της τεχνολογίας, και ειδικότερα εξετάζεται το παράδειγμα των 

Steina και Woody Vasulka. Αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά της vidéo-art που την 

καθιστούν ένα ιδιαίτερο πεδίο όσον αφορά την ανάδειξή της ως πολιτισμική 

κληρονομιά και αναπτύσσεται ο ρόλος των ίδιων των καλλιτεχνών στην συντήρηση, 

τεκμηρίωση και έκθεση των έργων τους μέσω της ψηφιακής δυνατότητας που 

προσφέρει η τεχνολογία. Οι τεχνικές των Steina και Woody Vasulka, «πιονέρων» της 

vidéo-art και του αναδεικνυόμενου ηλεκτρονικού πολιτισμού της δεκαετίας του ‘60 

τεκμηριώνουν τον τρόπο λειτουργίας ενός αρχείου το οποίο έχει δημιουργηθεί από 

τους ίδιους τους καλλιτέχνες και που αποσκοπεί ταυτόχρονα στη συντήρηση και 

ανάδειξή της μέσα από την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παρουσίαση. 
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CA.3. 17. “The New Technologies of Information and 

Communication in the exercise of Music: Trends, Problems 

and Prospects” 

 

Οι Νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην άσκηση της Μουσικοθεραπείας: Τάσεις, 

Προβλήματα και Προοπτικές 

 

Τσέργας Νίκος, 

Λέκτορας ΔΠΘ, 

tsergasnik@yahoo.gr 

Μπότου Αναστασία, 

Δρ Ψυχολογίας 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στη μελέτη των τάσεων που αφορούν τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην πρακτική της μουσικοθεραπείας, την καταγραφή των τύπων της 

τεχνολογίας καθώς και των αναδυόμενων μεθοδολογικών προτύπων ένταξης τους στο 

πεδίο της κλινικής εφαρμογής. Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής μουσικής και της 

χρήσης υπολογιστικών συστημάτων αναφέρονται κυρίως στους τομείς της 

αποκατάστασης, της αντιμετώπισης σοβαρών νευρολογικών διαταραχών και σε 

περιπτώσεις ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες. 

Από την ανασκόπηση των ελάχιστων σχετικών ερευνών διαφαίνεται ότι είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη η χρήση των νέων τεχνολογιών, δυσανάλογη προς το βαθμό 

ανάπτυξης της μουσικοθεραπείας, της μουσικής τεχνολογίας και της επιστήμης της 

πληροφορικής. Αρκετοί παράγοντες δρουν ανασταλτικά ως προς τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στη μουσικοθεραπεία, ορισμένοι από του οποίους είναι: η έλλειψη 

εκπαίδευσης και σχετικών δεξιοτήτων των θεραπευτών, η απουσία διαμόρφωσης 

επιστημονικών πρακτικών και προτύπων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, η 

περιορισμένης έκτασης έρευνα και παραγωγή καινοτομίας στον τομέα αυτό. 

Σημαντικές προοπτικές οι οποίες διανοίγονται αφορούν τόσο στο πεδίο της έρευνας 

αλλά και της κλινικής εφαρμογής, και σε άλλους τομείς όπως είναι η συμβουλευτική, 

η παραδοσιακή μουσικοθεραπεία, η επέκταση της παροχής βοήθειας πέρα από τα 

παραδοσιακά πρότυπα παροχής φροντίδας και υγείας. 
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CA.3. 18. The Kinect in the educational process: 

A proposal for children with autism 
 

Μπούτσικα Ευγενία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

e.boutsika@gmail.com 

 

Abstract 

The infantile autism is one of the most rare and severe syndromes, the handling of 

which deals primarily with the special education. It is a severe general disturbance of 

human behavior in which the child limits itself in its personal space of living and its 

ideas, denying any intentional contact with the environment. Many times, autistic 

children face difficulties even with regard to their education. Unfortunately, in Greece 

there are not many skilled trainers, as it should, thus many of them remain adhered to 

old methods of teaching.  

For years, the games, except their entertaining aspect, have acquired an educational 

character. In recent decades, games have evolved and we were led up to the electronic 

games, and thus to Kinect. Already, many institutions worldwide use the Kinect to the 

learning process. So, through this article we take a step further and we suggest the use 

of Kinect as a learning auxiliary tool for children with autism. Specifically, we 

recommend the use of the game “Kinect Adventures” following the norms of learning 

model “Mnemonic Techniques” for best results. 

Keywords : Kinect; Xbox 360; Education; Children with autism; Mnemonic 

Techniques 
 

Το Kinect στην εκπαιδευτική διαδικασία : 

Μία πρόταση για παιδιά με αυτισμό 
 

Το σύνδρομο του παιδικού αυτισμού είναι μια βαριάς μορφής γενική διαταραχή της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά την οποία το παιδί αυτοπεριορίζεται στον 

προσωπικό του κόσμο των βιώσεων και των ιδεών του και αρνείται εκούσια κάθε 

επικοινωνία με το περιβάλλον του. Πολλές φορές το αυτιστικό παιδί αντιμετωπίζει 

δυσκολίες ακόμη και αναφορικά με την εκπαίδευση του. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν τόσοι ειδικευμένοι εκπαιδευτές όσοι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα οι 

περισσότεροι εξ’ αυτών να παραμένουν προσκολλημένοι στις παλιές μεθόδους 

διδασκαλίας.  

Παράλληλα, εδώ και χρόνια τα παιχνίδια, εκτός από τον διασκεδαστικό τους 

χαρακτήρα, απέκτησαν και μία εκπαιδευτική πτυχή. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα 

παιχνίδια εξελίχθηκαν και οδηγηθήκαμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και κατ’ 

επέκταση στο Kinect, μια συσκευή ανίχνευσης κίνησης, του Xbox 360. Ήδη αρκετά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Kinect στη μάθηση.  

Έτσι λοιπόν, μέσω αυτού του άρθρου, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, και προτείνουμε 

τη χρήση του Kinect σαν βοηθητικό εργαλείο στη μάθηση σε άτομα με αυτισμό. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση του παιχνιδιού «Kinect Adventures» 

ακολουθώντας τις νόρμες του μοντέλου μάθησης «Μνημονικές Τεχνικές» για 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Λέξεις κλειδιά : Kinect, Xbox 360, εκπαίδευση, παιδιά με αυτισμό, μνημονικές τεχνικές 
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CA.3. 19. Suggestions for the application of the Principle of 

Subsidiarity during the instruction of the Greek modern 

language in the 9
th

 grade’s students 
 

Kallirroi Markoni – Makri, 

Postgraduated student, Democritus University of Thrace 
 

Athanasios Karafillis, 

Assist. Professor, Democritus University of Thrace 

Email: kmarkoni@eled.duth.gr 

 

Abstract 

The presentation focuses on the issues-values that are diffused through the modern 

Greek language’s school books of 9th grade, the final year of the compulsory 

education in Greece. Even though the European Union have signed the Principle of 

Subsidiarity (Amsterdam Treaty, 1997) for expressing its respect for the national 

identity of its members states, the content analysis applied on the above mentioned 

books showed that the European values, instead of the national ones, are dominantly 

presented. On the basis of these findings, the presentation aims at proposing some 

instructional strategies, either interactive or indirect and in depended ones, which 

would enable teachers to exploit but also to apply the Principle of Subsidiarity in their 

teaching sessions. It is suggested that the main instructional aim for the Greek 

students of the 9
th

 grade, should be not only to learn the morphological syntax 

structures of the Modern Greek language but also to adopt eEropean and universal 

human ideals. At the same time, these students ought to assimilate the values derived 

from the Greek Constitution, Greek tradition and the needs of the Greek society, the 

modern as well as the future one.  

Key words: Modern Greek Language, 9
th

 Grade, principle of subsidiarity, school 

books, values,  

 

Προτάσεις για την εφαρμογή της αρχής της 

επικουρικότητας κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου 

 
Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στα θέματα - αξίες που διαχέονται στα 

τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, 

τελευταίας χρονιάς της 9άχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μαθητών των 

Ελληνικών Σχολείων. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσυπογράψει την αρχή 

της επικουρικότητας (Συνθήκη του Άμστερνταμ, 1997) ως εγγύηση για το σεβασμό 

των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών της, η ανάλυση περιεχομένου των 

παραπάνω εγχειριδίων έδειξε ότι στο περιεχόμενό τους υπερτερούν οι αξίες της ΕΕ. 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να προτείνει ενδεικτικές διδακτικές στρατηγικές, 

αλληλεπιδραστικές, άμεσες ή ανεξάρτητες, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί κατά 

τη διδακτική διαδικασία αυτών των εγχειριδίων θα δύνανται να αξιοποιούν και να 

εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας. Προτείνεται, ως βασικός διδακτικός 

στόχος των εκπαιδευτικών, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των Ελληνικών Σχολείων, 

όχι μόνο να μαθαίνουν τις μορφοσυντακτικές δομές της νεοελληνικής γλώσσας, αλλά 
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και να υιοθετούν το ευρωπαϊκό και πανανθρώπινο ιδεώδες αφομοιώνοντας 

ταυτόχρονα αξίες σύμφωνες με το Ελληνικό Σύνταγμα, τις ελληνικές παραδόσεις, τις 

ανάγκες της σύγχρονης και της μελλοντικής ελληνικής κοινωνίας.  

Λέξεις Κλειδιά: Αξίες, αρχή της επικουρικότητας, Γ΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα, 

σχολικά Εγχειρίδια  
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CA.5.1. A picture is not always worth a thousand words! 

Are digital presentations a leading or a supplementary 

factor in adult education? 

 
Eleni Giannakopoulou 

Tutor, Open University in Adult Education  

egian@tutors.eap.gr 

 

 
Abstract 
Digital presentations have become an integral part of teaching in adult education. However, 

given that the information provided by educational media is not automatically transformed to 

individual knowledge, the use of digital learning resources in teaching activities have to be 

considered as a means of presenting the content of teaching and not as an educational 

method.The transformation of any transmitted information into individual knowledge is 

taking place through individual cognitive processes and by the support of educational 

activities which the adult trainers plan during the design and implement during the 

implementation of their instruction. This paper looks at the audio, visual and learning aspects 

of the digital presentations implemented during adult education activities and at the ways in 

which their teaching content is endorsed and assimilated by adult learners. Without 

questioning that the digital instructional resources and Information and Communication 

Technologies (ITC) have transformed the teaching and learning in the field of adult 

education, they are reported in this paper findings of a study concerning the conditions, the 

prerequisites and the educational criteria which they must be met in their use during adult 

education activities, so as not to undermine but to facilitate the learning process functioning 

as "tools" promoting the mutual communication and the creative dialogue between educators 

and learners. 

Keywords : digital presentations, ITC, teaching, adult education  

 

Μια εικόνα δεν αξίζει πάντα χίλιες λέξεις! Οι ψηφιακές 

παρουσιάσεις πρωταγωνιστές ή βοηθήματα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων; 
 

Οι ψηφιακές παρουσιάσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας ως η πιο 

διαδεδομένη μορφή εποπτικών εκπαιδευτικών μέσων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με 

δεδομένο ότι τα εκπαιδευτικά μέσα προβάλλουν πληροφορίες οι οποίες δεν 

μετατρέπονται αυτόματα σε γνώσεις, η χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων 

αποτελεί τρόπο παρουσίασης του διδακτικού υλικού και όχι εκπαιδευτική μέθοδο, αφού 

η μετάδοση πληροφοριών δεν εξασφαλίζει από μόνη την απόκτηση γνώσεων. Ο 

μετασχηματισμός των πληροφοριών σε γνώσεις γίνεται μέσα από νοητικές 

διαδικασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες οι εκπαιδευτές-επιμορφωτές 

ενηλίκων επιλέγουν κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διδασκαλίας τους και 

εφαρμόζουν κατά την πραγματοποίηση της. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι η 

ανάλυση των ακουστικών, οπτικών και μαθησιακών διαστάσεων των ψηφιακών 

mailto:egian@tutors.eap.gr
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παρουσιάσεων και των τρόπων με τους οποίους παρουσιάζεται, επικυρώνεται και 

αφομοιώνεται το περιεχόμενο τους από τους εκπαιδευόμενους. Χωρίς να 

αμφισβητείται ότι τα σύγχρονα ψηφιακά διδακτικά μέσα και οι Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει ριζικά τη διδασκαλία και τη 

μάθηση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας 

έρευνας για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα εκπαιδευτικά κριτήρια στα οποία 

βασίζεται η αξιοποίηση τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενηλίκων, ώστε να 

μην υπονομεύουν, αλλά να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία και να 

λειτουργούν ως «εργαλεία» βασισμένα στην ισότιμη επικοινωνία και τον δημιουργικό 

διάλογο μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.  

Λεξεις Κλειδια: ψηφιακή παρουσίαση, ΤΠΕ, διδασκαλία, εκπαιδευτικά μέσα, 

εκπαίδευση ενηλίκων,  
 

 

 

CA.5.2. “The role of PEK and School counselors to teacher 

training: findings and recommendations” 
 

Δροσιά Γούπου, 

Υποψήφια διδάκτωρ Παιδαγωγικής 

Email: drosia1988@yahoo.gr 

 

Πασχαλία Ναθαναήλ, 

Υποψήφια διδάκτωρ Παιδαγωγικής 

Email: pasxnath@yahoo.gr 

 

Abstract 

The upgrade of the supplied work of education as well as of the school unit depends, 

among other things, to a significant extent on specific educational and training 

policies and actions. One of the factors that contribute effectively in this upgrade is 

teachers’ training. It could be argued that the primary role is played by the Regional 

Institutes of Continuing Training and the school counselors. Both these educational 

institutions, with great history in the area, are key players in teacher training of the 

primary and secondary school sectors. Over twenty years, these two institutions have 

aimed at guiding, strengthening and improving the educational work of teachers. 

Having these statements as a starting point, this paper intends to present some 

thoughts on the training work that these bodies offer. More specifically, this paper 

presents the findings of two surveys, which had as a main purpose to explore and 

interpret the views of Regional Institutes of Continuing Training trainers as well as of 

school counselors regarding the training provided to Greek teachers. The technique 

used for collecting the material under investigation was the semi-structured interview, 

while the technique for the analysis of the transcribed material was the example of 

structure which belongs to the qualitative content analysis. 

Key words: Τeachers’ training, Regional Institutes of Continuing Training, School 

Counselors, Qualitative Content Analysis 
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Τα ΠΕΚ και οι σχολικοί σύμβουλοι στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών: διαπιστώσεις και προτάσεις 
 

Η αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, της σχολικής μονάδας και 

γενικά της εκπαίδευσης εξαρτώνται, μεταξύ των άλλων, σε σημαντικό βαθμό και από 

τις επιμέρους εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές πολιτικές και δράσεις. Ένας από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναβάθμιση αυτή είναι και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρωταρχικό ρόλο, θα μπορούσε να υποστηρίξει 

κανείς ότι κατέχουν τα ΠΕΚ και οι σχολικοί σύμβουλοι, δύο επιμορφωτικοί φορείς με 

ιστορία στον χώρο. Από τη μια ο θεσμός των ΠΕΚ και από την άλλη οι σχολικοί 

σύμβουλοι αποτελούν βασικούς φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο 

σχολικών βαθμίδων, οι οποίοι εδώ και πάνω από είκοσι περίπου χρόνια στοχεύουν 

στην καθοδήγηση, στην ενίσχυση και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των 

διδασκόντων. Έχοντας ως αφετηρία τα παραπάνω επιδιώκεται να παρουσιαστούν 

στην παρούσα εισήγηση ορισμένες σκέψεις για το επιμορφωτικό έργο και για την 

προσφορά των δύο φορέων. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει διαπιστώσεις δύο 

ερευνών. Κεντρικός σκοπός των οποίων ήταν να διερευνηθούν και να ερμηνευτούν οι 

απόψεις των επιμορφωτών των ΠΕΚ καθώς και των ίδιων των σχολικών συμβούλων 

για την επιμόρφωση που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς. Ως τεχνική συλλογής του 

υπό έρευνα υλικού έγινε χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης, ενώ οι αναλύσεις του 

απομαγνητοφωνημένου υλικού που συλλέχθηκε έγιναν με το παράδειγμα της 

δόμησης της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.  

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση, ΠΕΚ, Σχολικός σύμβουλος, Ποιοτικό παράδειγμα 
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CA.5.3. Differentiated Instruction: Creating the Best 

Lifelong Experience for Learning 
 

Ismini Kavallari 

MA in Appled Linguistics and TEFL, MA in Educational Studies, 

EFL Teacher in State Secondary Education, 

E-mail: ikaval@gmail.com 

Abstract 

Students have their own specific set of skills, knowledge, interests as well as needs. 

Differentiated instruction (DI) is a pedagogical approach whereby teaching is adapted 

to each of the specific situation that students find in the classroom. Differentiated 

learning is recognizing differences among students. Since the ultimate goal of 

teachers in the classroom is learning, DI is one way of ensuring that students would 

learn what they are taught. It is about tailoring the teacher’s instruction, particularly in 

terms of the content, process, and product, in the delivery of teaching materials to 

meet the diverse needs of students (Tomlinson, 2000). Differentiated instruction is 

considered the opposite of the ‘one-size-fits-all’ model of instruction and learning 

in which the teacher expects all learners to learn in the same way from instruction 

given in similar manner to all of them (Sifakis, 2013). DI is an effective aid in 

motivating students and in coming up with the right teaching methodologies to meet 

and provide for complete satisfaction of their needs. Indeed, DI ultimately creates the 

best experience for lifelong learning in the classroom both on the part of the teachers 

and the students as well. 

Keywords: Differentiated Instruction (DI), needs, motivation, learning, teaching  

 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
 

Οι μαθητές έχουν το δικό τους συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, 

ενδιαφερόντων και αναγκών. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική 

προσέγγιση όπου η διδασκαλία προσαρμόζεται σε καθεμία συγκεκριμένη κατάσταση 

που συναντούν οι μαθητές μέσα στην τάξη. Η Διαφοροποιημένη Μάθηση 

αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των μαθητών. Αφού ο τελικός στόχος των 

δασκάλων μέσα στην τάξη είναι η μάθηση, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι 

ένας τρόπος εξασφάλισης ότι οι μαθητές θα μάθουν οτιδήποτε διδαχθούν. Πρόκειται 

για προσαρμογή της διδασκαλίας του δασκάλου, κυρίως σε θέματα περιεχομένου, 

διεργασίας και αποτελέσματος, μέσα από την παροχή διδακτικού υλικού που θα 

ικανοποιεί τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών (Tomlinson, 2000). Η 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία θεωρείται το αντίθετο του μοντέλου διδασκαλίας και 

μάθησης «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα», σύμφωνα με το οποίο ο δάσκαλος 

προσδοκά ότι όλοι οι μαθητές μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, από διδασκαλία που 

παρέχεται με παρόμοιο τρόπο σε όλους τους μαθητές (Σηφάκις, 2013). Η 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την 

παρακίνηση των μαθητών και την εξεύρεση της σωστής διδακτικής μεθοδολογίας 

που θα ανταποκρίνεται και θα παρέχει πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους. 

Πράγματι, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία τελικά δημιουργεί τη βέλτιστη εμπειρία 

δια βίου μάθησης στην τάξη για δασκάλους και μαθητές από κοινού.  

Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, ανάγκες, παρακίνηση, μάθηση, 

διδασκαλία  
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CA.5.4. Using of digital educational games to support 

learning for social behavior in school 
 

 

Sousanna Maria Nikolaou 

Ass. Prof. Sociology of Education 

University of Ioannina 

e-mail: snikola@cc.uoi.gr 

 

 

Abstract 

 

The media can play an important role in promoting creativity and innovation in the 

school. They can also make the students active in the training process. Searching and 

discovering ways in which somebody can contribute to the development of skills and 

abilities of students in the modern changing environment is necessary. An important 

tool is the electronic educational games that can be used to develop skills relevant to 

the social behavior of young persons. In this paper we examine the use of electronic 

educational games in the school and how they can be used for the support of learning 

of social behavior  
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CA.5.5. The concept of projection through Art based 

activities and Dynamic geometry 
 

Αμπλιανίτη Βασιλική, 

Μαθηματικός, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των 

Μαθηματικών» 

email: vasoulibb@hotmail.com 
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Μαθηματικός, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των 

Μαθηματικών» 

email: ma7888th@yahoo.gr 

 

Ιγγλέζου Αθανασία, 

Μαθηματικός, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των 

Μαθηματικών» 

email: sissy_igglezou88@hotmail.com 

 

Abstract 

In this paper we investigate the transition from two-dimensional to three-dimensional 

mapping of objects and the reverse. The reason for dealing with these transitions 

stood the field of art and common references to the area of Mathematics. To this aim 

we conducted an intervention with three middle school students in the museum 

Herakleidon in Thisio, which hosts the exhibition "Art and Math" with works by 

Escher and Vasarely. Initially through discussion on specific paintings based on 

impossible forms and illusions, the students developed speculations in intuitive level 

to explain this phenomenon. Then we tried to see how these speculations distinct and 

how are validated using a 3D dynamic geometry software Cabri 3D. The model for 

analysis of our results is the abstraction in context (Hershkowitz, Schwarz, Dreyfus, 

2001) and Duval’s distinction for virtual and non-virtual visualization constitutes a 

useful tool as well. The main tool for these transitions is the change of perspective. In 

our conclusions we discuss whether the process is completed in intuitive level and if 

the construction of the mathematical concept of projection eventually took place. 

Key words: art-based activities, dynamic geometry, visualization, projection, cabri 3d 

 

Η έννοια της προβολής μέσω της Τέχνης και της Δυναμικής 

Γεωμετρίας 
 

Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τις διαδικασίες μετάβασης από τη δισδιάστατη 

στην τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων και το αντίστροφο. Αφορμή για την 

ενασχόληση με αυτές τις μεταβάσεις στάθηκε ο χώρος της Τέχνης, και οι κοινές 

αναφορές του με τον χώρο των Μαθηματικών. Για τον στόχο αυτό 

πραγματοποιήσαμε μία παρέμβαση με τρεις μαθήτριες γυμνασίου στον χώρο του 

μουσείου Ηρακλειδών στο Θησείο, το οποίο φιλοξενεί την έκθεση «Τέχνη και 

Μαθηματικά» με έργα του Escher και του Vasarely. Αρχικά μέσω συζήτησης πάνω 
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σε συγκεκριμένους πίνακες οι οποίοι βασίζονται σε αδύνατες μορφές και 

οφθαλμαπάτες, αναπτύχθηκαν από τις μαθήτριες εικασίες σε διαισθητικό επίπεδο για 

την εξήγηση του φαινομένου αυτού. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να δούμε πώς 

αυτές οι εικασίες διαφοροποιούνται αλλά και πώς επικυρώνονται με τη χρήση ενός 

3D λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας του Cabri 3D. Το μοντέλο για την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων μας είναι η αφαίρεση σε πλαίσιο (abstraction in context) 

(Hershkowitz, Schwarz, Dreyfus, 2001) καθώς και χρήσιμο εργαλείο αποτελεί η 

διάκριση του Duval για την εικονική και μη εικονική οπτικοποίηση. Το κύριο 

εργαλείο για τις μεταβάσεις αυτές αποτελεί η αλλαγή της οπτικής γωνίας. Στα 

συμπεράσματά μας συζητάμε κατά πόσο ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε διαισθητικό 

επίπεδο και αν επήλθε η κατασκευή της μαθηματικής έννοιας, δηλαδή της έννοιας της 

προβολής. 

Λέξεις-κλειδιά : τέχνη, δυναμική γεωμετρία, οπτικοποίηση, προβολή, cabri 3d  
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CA.5.6. Students’ conceptions for the evaluation of the 

Religious Subject 
 

Maria Rapti 

Assistant professor, 

University Ecclesiastical Academy of Vella of Ioannina 

E-mail: m_rapti@yahoo.gr 

Abstract 

It is the purpose of my communication the presentation of the results of an empirical 

research concerning the conceptions of the Gymnasium and Lyceum students about 

the evaluation of the Religious Subject. For the collection and the recording of the 

conceptions we presented a questionnaire to a sample of students and asked them to 

justify their answers. The statistical analysis of these answers raises concerns on the 

content and the objectives of the Subject as well as on the applied teaching methods 

and the role of the evaluation in the learning process. 

From the results of the research it is demonstrated that the school Religious Subject 

must to respond to the students’ needs and interests and his evaluation to be directly 

related to the teaching and learning process, free from the sterile memorization and 

grade hunting. We think that the self education and the self assessment of the student, 

which is obtained when he is an active person during the learning process, as well as 

the formative evaluation by the teacher during the working time, can render the 

Religious Subject interest and pleasant for the students. 

Key Words: conceptions, evaluation, grading, teaching, religious subject.  

 

 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για την αξιολόγηση του 

μαθήματος των Θρησκευτικών 
 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας 

σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για την 

αξιολόγηση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Για την καταγραφή των αντιλήψεων 

ζητήθηκε από ένα δείγμα μαθητών να απαντήσουν σε ερωτήματα, σχετικά με το 

στόχο της έρευνας και να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους, Οι συγκεκριμένες 

απαντήσεις, που αποτέλεσαν αντικείμενο στατιστικής ανάλυσης, δημιουργούν 

προβληματισμούς, τόσο ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος, 

όσο και ως προς τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται και το ρόλο της 

αξιολόγησης στη μαθησιακή διαδικασία. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι το μάθημα των Θρησκευτικών 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και η 

αξιολόγηση να συνδέεται άμεσα με τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

απαλλαγμένη από τη στείρα απομνημόνευση και τη βαθμοθηρία. Θεωρούμε ότι η 

αυτομόρφωση και η αυτοαξιολόγηση του μαθητή, που επιτυγχάνεται όταν ο μαθητής 

είναι ¨δρών¨ πρόσωπο κατά τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η διαμορφωτική 

αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό κατά την ώρα της εργασίας, μπορούν να 

καταστήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών ενδιαφέρον και ευχάριστο για τους 

μαθητές.  

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις, αξιολόγηση, βαθμολογία, διδασκαλία, Θρησκευτικά 
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CA.5.7. Perceptions of the twelve years old Greeks for 

friendly or hostile to Greece countries in the early 21
st
 

century 
 

Basilis Z. Karnavas 

Educator-researcher, Msc, PhD 

basilisikaria@hotmail.com 

 

Abstract  

Τhe proposed presentation is part of the researches of Early Political Socialization 

initiated theoretically of the United States in 1959 with the publishing of the Political 

Socialization. A study in the psychology of political behavior (H. Hyman) 

The perception of children for being friendly or hostile to their homeland countries is 

an element essential to building their ideology about the environment beyond the 

national borders, developing trends of “cosmopolitanism” or “isolationism” and 

“national introversion”. So, this questioning has been popular issue of the social 

researchers in the last 50 years We chose it because we believe that today the 

collectively and individually fate of the people shows strongly connected, more than 

ever, with the fate of the remaining inhabitants of the planet. 

With nationwide stratified sample survey, detected perceptions of children about the 

existence or friendly and hostile countries, the hierarchy of them, the correlation with 

demographic factors and comparison to previous similar researches .. 

Keywords: Political Socialization, friendly countries, hostile countries, 

Cosmopolitism, isolationism. 

 

Αντιλήψεις δωδεκαετών Ελλήνων για την ύπαρξη φιλικών 

και εχθρικών προς την Ελλάδα χωρών, στο ξεκίνημα του 

21
ου

 αιώνα. 

 
Η προτεινόμενη παρουσίαση εντάσσεται στις εργασίες διερεύνησης της Πρώιμης 

Πολιτικής Κοινωνικοποίησης που έχουν ξεκινήσει θεωρητικά από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 1959 με την έκδοση του Political Socialization. A study in the 

psychology of political behavior (H.Hyman) 

Η αντίληψη των παιδιών για την ύπαρξη φιλικών ή εχθρικών προς την πατρίδα τους 

χωρών, θεωρείται στοιχείο θεμελιώδες για την διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας τους 

σχετικά με το περιβάλλον πέραν των εθνικών συνόρων, την ανάπτυξη τάσεων 

«κοσμοπολιτισμού» ή «απομονωτισμού» και «εθνικής εσωστρέφειας». Γι αυτό 

αποτέλεσε θέμα προσφιλές των κοινωνικών ερευνητών τα τελευταία 50 χρόνια. Το 

επιλέξαμε γιατί θεωρούμε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η τύχη κάθε λαού 

συλλογικά αλλά και κάθε ανεξάρτητου πολιτικού υποκειμένου ατομικά είναι 

περισσότερο από ποτέ συνδεδεμένη με την τύχη των υπολοίπων κατοίκων του 

πλανήτη.  

Με πανελλήνια στρωματοποιημένη δειγματοληπτική έρευνα, ανιχνεύονται 

αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με την ύπαρξη ή μη φιλικών και εχθρικών χωρών, η 

ιεράρχησή τους, η συμμεταβολή με δημογραφικούς παράγοντες και η εξέλιξη των 

επιλογών σε σχέση με παλιότερες παρόμοιες διερευνήσεις. 
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CA.5.8. “Prospective teachers in the digital age: willingness 

and readiness utilization of information technology and 

communications in post-modern school”, 

 
Μενέλαος Τζιφόπουλος 

Υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ., Υπότροφος Ι.Κ.Υ. 

metzif@yahoo.gr 

 

Abstract 

In recent years become increasingly apparent that the new generation is socialized and 

involved in emerging literacy practices with input from diverse and ever-evolving 

applications of Information and Communication Technologies (ICT). The process of 

knowledge acquisition amounts to a new and diverse context in which dominate the 

digital applications. In this sense, the role of modern teacher should adapt to the 

requirements of the international educational standards. Thus, candidate teachers are 

on the verge of such innovations, making it a creative field of research to ascertain the 

perception of their role and their readiness in relation to ICT. The present publication 

attempts to present the perceptions of twenty (20) candidate teachers, from the 

following academic departments at Aristotle University of Thessaloniki: Literature, 

History and Archaeology, Philosophy and Education, in relation to ICT and the 

degree of willingness and readiness for future use in educational process. This study 

was conducted during the academic year 2012-2013, with the help of a semi-

structured interview guide. The categorization and further processing carried out with 

the contribution of qualitative content analysis. The results of research conclude that 

the degree of willingness for use of ICT in classroom is not consistent with the 

readiness engagement of candidates in such innovations. 

Key-words: ICT, literacy practices, candidate teachers, role perception 

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην ψηφιακή εποχή: προθυμία 

και ετοιμότητα αξιοποίησης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των επικοινωνιών στο μετανεωτερικό 

σχολείο 

 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι η νέα γενιά 

κοινωνικοποιείται και εμπλέκεται σε αναδυόμενες πρακτικές γραμματισμού με τη 

συμβολή ποικίλων και διαρκώς εξελισσόμενων εφαρμογών των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης 

διαμορφώνεται σ’ ένα νέο και διαφοροποιημένο πλαίσιο, στο οποίο δεσπόζουν οι 

ψηφιακές εφαρμογές. Στην παραπάνω λογική, ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

οφείλει να προσαρμοστεί στις επιταγές των διεθνών εκπαιδευτικών προτύπων. Κατ’ 

επέκταση, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο μεταίχμιο αυτών των 

καινοτομιών, αποτελώντας πρόσφορο πεδίο έρευνας για να διαπιστωθεί η αντίληψη 

του ρόλου τους αλλά και η ετοιμότητά τους σε σχέση με τις ΤΠΕ. Η παρούσα 

δημοσίευση επιχειρεί να παρουσιάσει τις αντιλήψεις είκοσι υποψήφιων 

εκπαιδευτικών, των ακόλουθων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης: 

mailto:metzif@yahoo.gr
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Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, σε σχέση με 

τις ΤΠΕ και το βαθμό προθυμίας αλλά και ετοιμότητας αξιοποίησής τους, 

μελλοντικά, στη διδακτική πρακτική τους. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, με τη συμβολή ενός ημιδομημένου οδηγού 

συνέντευξης. Η κατηγοριοποίηση και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Οι 

αναλύσεις της έρευνας καταλήγουν στη διαπίστωση ότι ο βαθμός προθυμίας για 

χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη δε συνάδει με την ετοιμότητα εμπλοκής των 

υποψηφίων σε τέτοιου είδους καινοτομίες. 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, πρακτικές γραμματισμού, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, αντίληψη 

ρόλου  

 

 

 

 

CA.5.9. “Implementation of the New Curriculum in 

Teaching Practice: Thoughts and Reflections of teachers” 

 
Παπουτσάκη, Κ. 

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 

kpapouts@primedu.uoa.gr 

 

Μερτσιωτάκη, Ζ. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

zoim@otenet.gr 

 

Κ. Μαυρέα, Κ. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

pennymayrea@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of this study is to record the views and concerns of teachers regarding 

the implementation of a project in teaching practice, presented at Major Training 

Program of teachers and is based on the New Curricula. This plan realized in the 

subject of Language, in two classes of the second grade of a primary school, with 

significant differences in student potential. The objectives of teaching were the 

students learn to communicate by mail, to sensitize on environmental issues and to 

cultivate knowledge, and attitudes. The results of this exercise showed that the same 

objectives can be realized into classes with different school potential. Teachers 

reported that students benefited at their knowledge, skills, attitudes, communication, 

cooperation they also enjoyed the process and asked for expansion in other subjects. 

The concerns of teachers focused on the time that needed to prepare the project, 

which is against to the curriculum and to student’s difficulties in cooperating in 

groups. Teachers believe that these factors make the task more difficult to expand to 

other subjects, but the educational benefit for students is a powerful incentive to 

implement similar projects in many teaching objects. 

Key Words: New Curricula, project, evaluation, teachers concerns 
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Εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

στη Διδακτική Πράξη: Σκέψεις και Προβληματισμοί των 

εκπαιδευτικών 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων και των 

προβληματισμών των εκπαιδευτικών που αφορούν στην εφαρμογή ενός σεναρίου-

σχεδίου διδασκαλίας στη διδακτική πράξη, το οποίο παρουσιάστηκε στο Μείζον 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και βασίζεται στα Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών. Το συγκεκριμένο σενάριο-σχέδιο διδασκαλίας υλοποιήθηκε 

στο διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας, σε δύο τμήματα της Β΄ τάξης Δημοτικού με 

σημαντικές διαφορές στο μαθητικό δυναμικό. Στόχοι της διδασκαλίας ήταν οι 

μαθητές να μάθουν να επικοινωνούν με αλληλογραφία, να ευαισθητοποιηθούν σε 

περιβαλλοντικά προβλήματα και να καλλιεργήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας κατέδειξαν ότι οι ίδιοι στόχοι δύναται να 

υλοποιηθούν σε τμήματα με διαφορετικό μαθητικό δυναμικό. Οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι οι μαθητές ωφελήθηκαν με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, συνεργασίας και επικοινωνίας, και ότι οι 

μαθητές απόλαυσαν τη διαδικασία και ζήτησαν την επέκτασή της και σε άλλα 

διδακτικά αντικείμενα. Η επιφυλακτικότητά των εκπαιδευτικών εστιάζεται στο χρόνο 

προετοιμασίας και υλοποίησης, ο οποίος αποβαίνει σε βάρος της διδακτέας ύλης, 

καθώς και στις δυσκολίες συνεργασίας των μαθητών στην παραγωγή ομαδικών 

εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ανασταλτικοί αυτοί παράγοντες 

καθιστούν το παραπάνω εγχείρημα δύσκολο να επεκταθεί στην πλειοψηφία των 

διδακτικών ενοτήτων και αντικειμένων. Όμως, τα παιδαγωγικά οφέλη που 

αποκόμισαν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την 

εφαρμογή παρόμοιων σεναρίων σε ορισμένες προσφερόμενες διδακτικές θεματικές 

ενότητες.  

Λέξεις Κλειδιά: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, σχέδιο διδασκαλίας, 

αξιολόγηση, απόψεις εκπαιδευτικών 

 
 

CA.5.10. “My planet and I: A interdisciplinary approach of 

environmental problems” 
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Μαυρέα, Κ. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

pennymayrea@gmail.com 

 

Abstract 
This project refers to a teaching plan, which is based on the philosophy of the New 

Curriculum. This project is called "MY RLANET AND I" and was made by students 

of the third grade of Primary Education as a part of the Flexible Zone. The main 
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purpose of the program was the comprehension and the awareness of students to 

environmental problems. Particularly, the objectives were to sensitize students to 

environmental pollution in their neighborhood, their municipality and the planet. 

Other objectives were the awareness of individual responsibility of the pupils, the 

procedure of making decisions, the participation, prevention and finding solutions to 

environmental problems. The aims were accomplished with the application of modern 

methods and techniques of teaching and the use of new technologies through 

multidisciplinary and interdisciplinary approach. Furthermore, the methods which 

were used contributed to the cultivation of critical and creative thought, the 

development of cooperation, taking initiatives and creating empathy among students. 

The results showed that the purpose and the objectives of the project were achieved. 

Finally, students enjoyed the process and asked its expansion to other teaching 

modules. The implementation of this project based on the principles and philosophy 

of the new curriculum, it also made teaching more effective and encouraged the active 

involvement of all students in the learning process. 

Key words: New Curriculum, project, environmental problems, evaluation 

 

 

Ο Πλανήτης μου και εγώ: Μια διαθεματική προσέγγιση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων 
 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα Σχέδιο Διδασκαλίας, το οποίο στηρίζεται στη 

φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Το θέμα του σχεδίου 

εργασίας είναι «Ο Πλανήτης μου κι Εγώ» και υλοποιήθηκε από μαθητές της Γ΄ 

Δημοτικού στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η 

κατανόηση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι 

στόχοι που τέθηκαν ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών στη μόλυνση του 

περιβάλλοντος στη γειτονιά, στο δήμο, στον πλανήτη, η συνειδητοποίηση της 

ατομικής τους ευθύνης και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Επιδιώχθηκε η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση των 

μαθητώ/τριων στη λήψη αποφάσεων, στη συμμετοχή και στην πρόληψη. 

Εφαρμόσθηκε η διαθεματική και η διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς και σύγχρονες 

μέθοδοι, τεχνικές και μέσα διδασκαλίας. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν η τέχνη και οι νέες 

τεχνολογίες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι ο σκοπός και οι στόχοι του σχεδίου 

διδασκαλίας επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά, ανέπτυξαν 

πρωτοβουλίες, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, διερευνητικό και δημιουργικό πνεύμα, 

απόλαυσαν τη διαδικασία και ζήτησαν την επέκτασή της και σε άλλες διδακτικές 

ενότητες. Η εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία 

των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών κατέστησε τη διδασκαλία 

αποτελεσματική και συνετέλεσε στην ενεργή εμπλοκή όλων των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Λέξεις Kλειδιά: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, σχέδιο διδασκαλίας, περιβαλλοντικά 

προβλήματα, αξιολόγηση 
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CA.5.11. The Acquired Intellectual Deficiency Syndrome 

and the Greek Educational System. 
 

Christos Chasiotis 

University of Ioannina, Department of Mathematics. 

cchasiot@cc.uoi.gr 

 

Περίληψη 

Although the cultivation of critical thinking and the ability of application of acquired 

knowledge to the solution of practical and theoretical problems constitute the basic 

aims of education, the daily experience of the teachers, the results of various 

examinations as well as the few researches conducted in our country show that, in 

most cases, the teaching and evaluation procedure is based upon rote learning which 

frequently leads even to the loss of common sense. This situation, which is 

characterized by the superficial treatment of the subject of learning and its sterile, 

without understanding memorization, could be considered as an illness, which affects 

the innate cognitive abilities of the members of our educational system like the well-

known Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) affects the cells of our 

immune system. It is the aim of this communication the awareness and the 

problematization of the participants to the congress about the extent, the duration and 

the seriousness of the above situation, as well as the formulation of proposals to face 

it, since many of the centrally imposed educational measures do not only discourage 

similar situations, but in many cases induce and reward them. 

Key words: critical thinking, rote learning, evaluation, Logic, Mathematics. 
 

Το σύνδρομο επίκτητης διανοητικής ανεπάρκειας 

και το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

 
Αν και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας για εφαρμογή των 

αποκτημένων γνώσεων στη λύση πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων, 

αποτελούν τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, η καθημερινή εμπειρία των 

διδασκόντων, τα αποτελέσματα των διαφόρων εξετάσεων, αλλά και οι ελάχιστες στη 

χώρας μας έρευνες, δείχνουν ότι η διδακτική και εξεταστική διαδικασία στηρίζεται σε 

μεγάλο ποσοστό στη μηχανική μάθηση και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην 

απώλεια ακόμη και αυτής της κοινής λογικής. H κατάσταση αυτή, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την επιφανειακή προσέγγιση του αντικειμένου μάθησης και την 

στείρα χωρίς κατανόηση απομνημόνευσή του, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν 

ασθένεια, που προσβάλλει τις έμφυτες γνωστικές ικανότητες των μελών του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως το γνωστό μας σύνδρομο επίκτητης 

ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, προσβάλλει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος. Σκοπός της εισήγησης είναι η ενημέρωση και ο προβληματισμός των 

συνέδρων σχετικά με την έκταση, τη διάρκεια και την κρισιμότητα του παραπάνω 

φαινομένου, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή του, 

δεδομένου ότι πολλά από τα κεντρικά επιβαλλόμενα εκπαιδευτικά μέτρα, όχι μόνο 

δεν αποθαρρύνουν παρόμοιες καταστάσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τις 

προκαλούν και τις επιβραβεύουν. 

Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, μηχανική μάθηση, αξιολόγηση, Λογική, Μαθηματικά. 
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CA.5.12. The gender gap: Bridging the technology and 

gender divide 
 

 

Pamouktsoglou Anastasia 

Dr Sociology of Education 

ASPAITE Research Associate 

Pedagogical Institute, Greece, 

E-mail: anastpamouk@gmail.com 

 

 

Abstract 

Technology, particularly the information and communication technology, is viewed as 

a potent force in transforming social, economic and political life across the globe. In 

many instances, the continuous development and application of technology has 

created vast new economic and employment opportunities. 

In the United States and Europe, around half of those who gain doctoral degrees in 

science and engineering are female — but barely one-fifth of full professors are 

women. Women are not invited in significant numbers to sit on the scientific advisory 

boards of start-up companies.  

Gender equality is fundamental to achieving poverty reduction and socio-economic 

development: these results from the central and vital role that women play in society 

through their contribution to productive activities and their role as social educators 

and family caretakers. At the same time, gender equity in science and technology is 

important for development, as has long been recognized by the United Nations. 

Things have changed, and if you talk in terms of decades, there are considerable 

victories. But despite those victories, progress now seems to have stalled. Why has 

progress stalled? 

The article discusses the components of inequality regimes in two articles: “Feminist 

theories of technology”(2009) by Judy Wajcman and “Gender dynamics in science 

and technology: from the “leaky pipeline” to the “vanish box” (2011) by H. Etzkowitz 

& M. Ranga. 

Keywords: gender, inequality, information and communication technology 
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CA.5.13. “Innovative teaching approaches in the project 

method for the Lyceum: A combinatory inquiry of Ancient 

Greek and English” 
 

Nikolidakis Symeon,  

Philologist,  

simosnikoli@yahoo.gr  

 

Tsantali Calliope,  

English Language Teacher,  

calliopetsantali@yahoo.gr  

 

Abstract 

The present paper is concerned with the association between English and Ancient 

Greek languages through the Project method. More analytically, teaching issues are 

studied on the basis of the specific method in the Lyceum grades. The timelessness of 

the Greek language is simultaneously examined in combination to the loans given to 

other European languages, taking English as a case study. 

More specifically, the planning, implementation, evaluation and utilization of a 

project is examined as this is foreseen by the Lyceum Curriculum aiming at the 

elevation of the Greek language as one of civilization starting from the antiquity up 

until today. At the same time it is combined to English, whose teaching of 

terminology is potentially partially based on Ancient Greek language. 

In the particular project both the Internet, as a source of information, and the library 

are utilized while an innovative attempt related to the interaction of cultural elements 

of both languages is made so that the learning process is reinforced while the 

Curriculum subjects are interweaved in a unity avoiding the formation of fragmented 

objects of study. 

Key Words: Project, Lyceum, Ancient Greek, English, Internet 

 

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στο σχέδιο εργασίας 

στο Λύκειο: διερευνώντας συνδυαστικά την Αρχαία 

Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα 
 

Στη μελέτη μας εξετάζεται ο τρόπος σύνδεσης της Αγγλικής με την Αρχαία Ελληνική 

γλώσσα, μέσω της μεθόδου project. Αναλυτικότερα, μελετώνται ζητήματα διδακτικής 

με τη βοήθεια της μεθόδου στις λυκειακές τάξεις και εξετάζεται η διαχρονία της 

Ελληνικής γλώσσας και τα δάνεια που αυτή παρέχει στις άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες, 

λαμβάνοντας ως μελέτη περίπτωσης την Αγγλική. 

Αναλυτικότερα, εξετάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η 

αξιοποίηση ενός σχεδίου εργασίας, όπως αυτό προβλέπεται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα του λυκείου, που θα έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ελληνικής, ως 

γλώσσας πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται 

με την Αγγλική, η διδακτική της ορολογίας, που δύναται εν μέρει να βασιστεί στην 

Αρχαία Ελληνική. 

Σε αυτό το σχέδιο εργασίας αξιοποιείται τόσο το Διαδίκτυο, ως πηγή άντλησης 

πληροφοριών, όσο και η βιβλιοθήκη και επιχειρείται μια καινοτόμος προσπάθεια 
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αλληλεπίδρασης των πολιτισμικών στοιχείων των δυο γλωσσών, έτσι ώστε να 

ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία και τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών 

να συνυφαίνονται σε ένα ενιαίο σύνολο και να μην αποτελούν αποκομμένα 

αντικείμενα μελέτης. 
Λέξεις Κλειδιά: Σχέδιο Εργασίας, Λύκειο, Αρχαία Ελληνικά, Αγγλικά, Διαδίκτυο  

 

 

 

CA.5.14. “Teachers’ information and training on current, 

elementary school textbooks: A flawed, but mutually 

supportive and closed process”, 

 
Μαστρογιάννης Αλέξιος 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, 

e-mail: alexmastr@yahoo.gr 

 

Abstract 

As part of a wider research, this paper attempts to outline the effectiveness of 

information and general training of primary education teachers on the current school 

textbooks, which were introduced in Greek elementary schools in September 2006. 

Also, the sources of information and training and the satisfaction of teachers is a 

research request. A recent research component focused on the effectiveness of teacher 

training, especially on the Mathematics textbook of sixth grade. A large percentage of 

teachers (36.4) showed disappointed; because it believes that information is 

incomplete, inadequate and non-existent. Main sources of information for teachers 

appear to be, in descending order, discussions with colleagues, seminars, the Internet, 

books-articles and discussions with the School Advisor. Sessions, workshops and 

lectures, newspapers, magazines, media, discussions with unions and finally the 

update from the Ministry of Education or the (former) Pedagogical Institute are 

characterized as inferior or ignored sources. Effectiveness of training on elementary 

school textbooks was reaching the same gloomy levels, since 45.9% and 12.2% of 

teachers think that training was minimal to none, respectively. 

Finally, teachers appeared to be less satisfied about the effectiveness of their training 

on the new textbook of Mathematics of sixth grade, compared to other school 

textbooks.  

Keywords: Information, Training, Textbooks, elementary school Teachers 

 

Πληροφόρηση και επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα 

τρέχοντα, σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου: Μια 

πλημμελής, μα αλληλοϋποστηρικτική και εκ των ενόντων 

διαδικασία 
 

Ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την 

αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης και της γενικότερης επιμόρφωσης την οποία 

μετήλθαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στην Έκτη τάξη του Δημοτικού 

σχολείου, πάνω στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία εισήχθηκαν στην ελληνική 

εκπαίδευση το Σεπτέμβριο του 2006. Επίσης και οι πηγές άντλησης της 
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πληροφόρησης και επιμόρφωσης αλλά και ο βαθμός ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών αποτέλεσαν ερευνητικό ζητούμενο. Μια τελευταία ερευνητική 

συνιστώσα εστίασε στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

ειδικά στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Στ΄ τάξης.  

Ένα μεγάλο ποσοστό των δασκάλων (36,4) έδειξε απογοητευμένο, αφού θεωρεί την 

πληροφόρηση ελλιπή, ανεπαρκή έως και ανύπαρκτη. Κύριες πηγές ενημέρωσης-

πληροφόρησης των εκπαιδευτικών εμφανίζονται να είναι, κατά φθίνουσα σειρά, οι 

συζητήσεις με συναδέλφους, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, το Διαδίκτυο, τα βιβλία-

άρθρα καθώς και οι συζητήσεις με το Σχολικό Σύμβουλο. Ως υποδεέστερες ή 

αγνοημένες πηγές χαρακτηρίζονται τα Συνέδρια, οι ημερίδες και οι διαλέξεις, οι 

εφημερίδες, τα περιοδικά, τα Μ.Μ.Ε, οι συζητήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς και 

τέλος η ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας ή και το (τέως) Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο.  

Στα ίδια μελαγχολικά επίπεδα κινήθηκε και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης 

πάνω στα εγχειρίδια του Δημοτικού, αφού το 45,9% και το 12,2% των δασκάλων 

δήλωσε ότι ήταν μικρή έως μηδενική, αντίστοιχα. 

Τέλος, λιγότερο ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι εκπαιδευτικοί ως προς την 

αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσής τους πάνω στο νέο σχολικό εγχειρίδιο των 

Μαθηματικών της Στ΄ τάξης Δημοτικού, συγκριτικά με άλλα εγχειρίδια  

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικοί. Πληροφόρηση, Επιμόρφωση, Εγχειρίδια, Έκτη 

Δημοτικού 

 

 

CA.5.15. “Educational Intervention activities for 

handwriting difficulties in the modern elementary school’ 
 

Αναστασία Γκιόκα
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, Αυγή Σκέβα
2 
και Μαρία Φραγκούλη

3
 

1 
Ειδική Παιδαγωγός, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, 

2
Ειδική Παιδαγωγός, 

ΚΕΔΔΥ Ανατ. Αττικής, 
3
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ 

a.gkioka@gmail.com, avgiskeva@gmail.com, fr.mara@yahoo.gr 

 

 

Abstract 

Handwriting constitutes a rather sensitive, personal affair and becomes a very 

complex capability, which interweaves with individual's quality of interpersonal 

interaction. Sometimes, though, there is an odd occurrence of lack in kinaesthetic-, 

perceptive and cognitive skills. Students having handwriting difficulties, quite often 

become prejudiced about the process of writing and form a negative impression about 

their own abilities to communicate their ideas via the medium of writing. As it 

happens with the majority of the Special Learning Difficulties, unless the situation 

gets diagnosed and is faced early enough-even in pre-school or in the early school 

years- it may have serious implications in the academic progress and social interaction 

of the student. As it has often been the case, this leads to school failure. In our 

proposition, we will focus on multi-aesthetic, biokinetic, cognitive and meta-cognitive 

activities. We will also attempt to delve into the importance of such activities in 

relation to the application of Augmentative Technologies in the modern Primary 

school. 
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Key words: handwriting difficulties, educational intervention, augmentative 

technologies 

 

Δραστηριότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης 

γραφοκινητικών δυσκολιών στο σύγχρονο Δημοτικό σχολείο 

 
Η γραφή με το χέρι συνιστά μια ευαίσθητη προσωπική υπόθεση και αποτελεί μια αρκετά 

πολύπλοκη δεξιότητα, η οποία συνυφαίνεται με την ποιότητα της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας του ατόμου. Συμβαίνει όμως κάποιες φορές να υπάρχει έλλειμμα 

αισθησιοκινητικών, αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Μαθητές με 

γραφοκινητικές δυσκολίες πολύ συχνά δημιουργούν μια προκατάληψη για τη διαδικασία 

της γραφής και σχηματίζουν αρνητική εικόνα για τη δυνατότητά τους να μεταδώσουν τις 

ιδέες τους μέσω αυτής. Όπως με τις περισσότερες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αν η 

κατάσταση αυτή δε διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα από την προσχολική και 

πρωτο-σχολική ηλικία, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ακαδημαϊκή πρόοδο και 

την κοινωνική προσαρμογή του μαθητή και συχνά οδηγεί στη σχολική αποτυχία. Στην 

εισήγησή μας αυτή θα επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες πολυαισθητηριακές, 

βιοκινητικές, γνωστικές και μεταγνωστικές. Επίσης θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε 

τη σημασία των δραστηριοτήτων αυτών σε σχέση με την αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών στο σημερινό Δημοτικό Σχολείο. 

Λέξεις κλειδιά: γραφοκινητικές δυσκολίες, εκπαιδευτική παρέμβαση, υποστηρικτικές 

τεχνολογίες 
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CA.5.16. “Interacting in Twinspace”  
 

 

Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά, 

Εκπαιδευτικός ΔΕ, ΜΑ, MΕd, Υπ. Δρ ΕΚΠΑ,  

ainamelina@gmail.com 

 

Μαρία Λαμπίρη, 

Εκπαιδευτικός ΔΕ, ΜΑ, Υπ. Δρ ΕΚΠΑ, 

lambirim@yahoo.com 

 

Abstract 

This paper presents the implementation of a European e Twinning project between 

two schools of Greece and the Netherlands. The communication language was 

German. The design of this cooperation was based on the principles and objectives of 

modern language teaching with the necessary introduction and use of new technology 

in order to enhance learning through a social networking environment. Participating 

students, aged 12-15 years, had the opportunity through the communication platform 

Twinspace to become familiar with using a multitude of tools to communicate with 

young people in another European country, talking about issues of their daily life and 

their local culture, exchanging views on their preferences, building ties of cooperation 

and friendship. Intended result of the program is to equip students with the use of new 

technological tools, necessary skills to meet the demands of the time, broaden their 

horizons and gain intercultural awareness. Pedagogical, social and cultural benefits 

for such a collaboration, which is complementary to conventional learning, are 

associated with interaction, encourage creativity and collaborativity as well as 

consciousness of a multilingual and multicultural social model. 

Keywords: language, interaction, networking, platform, collaborativity 

 

Δια-δρώντας στο Twinspace 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος e 

Twinning – ηλεκτρονικής αδελφοποίησης δύο σχολείων της Ελλάδας και της 

Ολλανδίας. Ως γλώσσα επικοινωνίας ορίστηκε η Γερμανική. Ο σχεδιασμός της 

συνεργασίας αυτής βασίστηκε στις αρχές και τους στόχους της σύγχρονης 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με την απαραίτητη εισαγωγή και χρήση των νέων 

τεχνολογιών ώστε να ενισχυθεί η μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες μαθητές, ηλικίας 12 έως 15 ετών, είχαν την ευκαιρία 

μέσα από την πλατφόρμα επικοινωνίας Twinspace να εξοικειωθούν με τη χρήση 

πληθώρας εργαλείων που διαθέτει, να επικοινωνήσουν με νέους μιας άλλης 

ευρωπαϊκής χώρας συνομιλώντας για θέματα της καθημερινής τους ζωής και της 

τοπικής τους κουλτούρας, να ανταλλάξουν απόψεις για τις προτιμήσεις τους, να 

δημιουργήσουν δεσμούς συνεργασίας και φιλίας. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του 

προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογικών 

εργαλείων τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

εποχής, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν διαπολιτισμική 

συνείδηση. Τα παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη σε μια τέτοια 
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συνεργασία, που δρα συμπληρωματικά στη συμβατική μάθηση, συνδέονται με τη 

διάδραση, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της συνεργατικότητας όπως 

επίσης και της συνείδησης ενός πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού 

μοντέλου.  

Λέξεις-κλειδιά: ξένη γλώσσα, διάδραση, δικτύωση, πλατφόρμα, συνεργατικότητα 

 

 

 

 

CA.5.17.“Social awareness through visual literacy and using 

ICT” 
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Α.Π.Θ., Μ.Π.Σ. «Ιταλική γλώσσα και πολιτισμός», Τμήμα Ιταλικής γλώσσας & 

φιλολογίας, Κατεύθυνση Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

ntoragap@hotmail.com & markapgr@hotmail.com 

 

Abstract 

The teaching that aims to the social awareness of the students, with final goal the 

social justice, promotes awareness and understanding of the diversity that exists in 

society on (Gnidec, 2008: 3): 

differences that are visible, such as race, nationality, gender, age, physical ability 

differences that are less visible, such as culture, origin, language, religious beliefs, 

sexual self-identification, socio-economic background and mental abilities. 

Achieving social justice will allow all people, of all groups, to experience the benefits 

of participating in the society and not experiencing indifference, marginalization and 

oppression. 

The aim of this paper is to stress on the cultural and socioeconomic diversity that 

exists in the modern world through the teaching of English in a mainstream Greek 

classroom that attend students of language knowledge B1-level. The teaching focuses 

not only on sociocultural goals, such as the acceptance of differences, the awareness 

of the inequalities and of the need for equitable distribution of wealth, the 

development of communication skills and the spirit of collaboration. It also focuses 

on cognitive goals, such as the recall and productive use of passive vocabulary, the 

categorization of the words of the text, the use of the new vocabulary in short oral and 

written texts, the development of skills regarding the critical reading, understanding 

and production of texts. Teaching is supported by new technology and particularly 

computers, a projector or an interactive whiteboard and a connection with internet are 

needful. 

Key-words: visual literacy, social justice, foreign language teaching  
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Κοινωνική αφύπνιση μέσω οπτικού γραμματισμού και 

χρήση ΤΠΕ 
 

Η διδασκαλία που στοχεύει στην κοινωνική αφύπνιση των μαθητών/ιών με τελικό 

σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη προωθεί τη συνείδηση και την κατανόηση της 

ετερότητας που ενυπάρχει στην κοινωνία αναφορικά με (Gnidec, 2008: 3):  

 διαφορές που είναι ορατές, όπως η φυλή, η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, η 

φυσική ικανότητα  

 διαφορές που είναι λιγότερο ορατές, όπως ο πολιτισμός, η καταγωγή, η 

γλώσσα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο σεξουαλικός αυτοπροσδιορισμός, το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και οι νοητικές ικανότητες.  

Η επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης θα επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους, όλων 

των ομάδων, να γευτούν τα οφέλη της συμμετοχής στην κοινωνία και να μη βιώνουν 

την αδιαφορία, την περιθωριοποίηση και την καταπίεση. 

Σκοπός της εισήγησής μας είναι να αναδείξει την ετερότητα που ενυπάρχει στο 

σύγχρονο κόσμο σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μέσω της διδασκαλίας της 

Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/ιες επιπέδου γλωσσομάθειας Β1. Παράλληλα με τον 

κοινωνικοπολιτισμικό στόχο για αποδοχή του διαφορετικού, συνειδητοποίηση των 

ανισοτήτων και της αναγκαιότητας δικαιότερης κατανομής του πλούτου, ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πνεύματος συνεργασίας συνυπάρχει ο γνωστικός 

στόχος: διέγερση και ανάκληση του ενεργητικού λεξιλογίου, κατηγοριοποίηση, 

χρήση του σε σύντομο γραπτό και προφορικό λόγο, ενεργοποίηση παθητικού 

λεξιλογίου, ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Η 

διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ και συγκεκριμένα 

απαιτούνται Η/Υ, προτζέκτορας, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Λέξεις-κλειδιά: οπτικός γραμματισμός, κοινωνική δικαιοσύνη, διδασκαλία ξένης 

γλώσσας 
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CA.5.18.‘Exploring pre-primary and primary teachers’ 

views about professionalism, professional development and 

professional identity. A case study in Greece” 

 

 

Vasiliki S. Fotopoulou, Amalia A. Ifanti 

Department of Educational Sciences and Early Childhood Education 

University of Patras, Greece 

vfotopoulou@upatras.gr, ifanti@upatras.gr 

 

Abstract 

This empirical study sought to explore pre-primary and primary school teachers’ 

views about specific aspects of professionalism, professional development and 

professional identity, according to the current literature on the topic. The study was 

carried out in the state schools at the Achaia region, in Greece, during the school year 

2011-2012. 

An anonymous written questionnaire was disseminated to the research sample, which 

was broadly representative of the teachers’ population in the area under investigation. 

Seventy six (76) pre-primary teachers, and two hundred and thirty four (234) primary 

teachers were finally responded. 

Our research data revealed several convergences in the teachers’ responses. Ιn both 

groups, the majority of teachers indicated the importance of their collaboration in 

schools as well as their concern for pupils’ achievements. On the other hand, their 

basic differentiation was found to be concerned with the teachers’ role as prototype in 

the enhancement of students’ moral and social values.  

In conclusion, it can be pointed out that the derived similarities and differences in the 

responses of both groups of teachers about specific characteristics of professionalism, 

professional development and professional identity underlined their will to 

continuously improve themselves in order to respond effectively to the school’s 

everyday demands. 

Keywords: professionalism, professional development, professional identity, pre-

primary and primary school teachers, Achaia, Greece 

 

 

Διερευνώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τον επαγγελματισμό, την επαγγελματική 

ανάπτυξη και την επαγγελματική ταυτότητα. Μία μελέτη 

περίπτωσης στην Ελλάδα 

 
Στην εμπειρική αυτή μελέτη διερευνήθηκαν οι απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης σχετικά με συγκεκριμένες 

παραμέτρους του επαγγελματισμού, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της 

επαγγελματικής ταυτότητας, σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία επί του 

θέματος. Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσια σχολεία της Αχαΐας, στην Ελλάδα, κατά το 

σχολικό έτος 2011-2012. 

mailto:vfotopoulou@upatras.gr
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Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ανώνυμο γραπτό 

ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας, που ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού 

της περιοχής, αποτελείτο τελικά από 76 εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής και 234 

εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης. 

Η εξέταση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος απεκάλυψε ότι οι 

απόψεις τους συνέκλιναν σε αρκετές περιπτώσεις. Ως σημαντικές παράμετροι στο 

υπό διερεύνηση θέμα υπογραμμίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς και των δύο 

ομάδων η συνεργασία τους στο σχολικό περιβάλλον και το ενδιαφέρον τους για την 

πρόοδο των μαθητών τους. Από το άλλο μέρος, μια βασική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο ομάδων των εκπαιδευτικών φάνηκε να αφορά στη λειτουργία τους ως 

προτύπων για την ενίσχυση των ηθικών και κοινωνικών αξιών των μαθητών.  

Συμπερασματικά, μέσα από τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών των δύο ομάδων του δείγματος σχετικά με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της 

επαγγελματικής ταυτότητας, αναδείχθηκε η κοινή επιθυμία τους για διαρκή 

επαγγελματική βελτίωση, ώστε να αντεπεξέρχονται στις καθημερινές απαιτήσεις του 

σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματισμός, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική ταυτότητα, 

εκπαιδευτικoί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αχαΐα, Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

CA.5.18. ‘The pedagogical didactic model of Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778) in his work: Emile ou de l'Education: 

(Aimilios or about Agogi): a critical analysis” 
 

Δρ. Μόνικα Παπά, 

Εκπαιδευτικός 

 

Β. Γκλόρια Παπά, 

τελειόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Παν.Αθηνών. 

Email: monkpap@gmail.com, 

Abstract 

J. J.Rousseau throughout his pedagogical theory attacks the modern society, in which 

he believes that all miseries come from. “Every human creature is made perfect from 

the hands of the Creator, but become foul in the hands of society”. He believes in the 

power of learning and education. “We grow flowers through cultivation and men 

through education”. He disagrees with the rules society provides and leads Emile 

away from modern civilization, so Emile can remain untouched from the effects of the 

existing culture. Despite the criticism and the exaggerations many of Rousseau's 

pedagodidactical theories maintain their all-time qualities as shown in this essay.  

 

mailto:monkpap@gmail.com
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Το παιδαγωγικο-διδακτικό μοντέλο του Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778) στο έργο του: Emile ou de l'Education: 

(Aιμίλιος ή περί Aγωγής):Κριτική Θεώρηση. 

 
Ο J.J.Rousseau με το ατομοκεντρικό μοντέλο του επιτίθεται με αχαλίνωτο 

ατομικισμό κατά της κοινωνίας στην οποία αποδίδει όλα τα δεινά, «Όλα τα 

ανθρώπινα όντα εξέρχονται τέλεια από τα χέρια του Δημιουργού, αλλά τα 

διαφθείρει η κοινωνία». Πιστεύει τη δύναμη της αγωγής: «Εξευγενιζουμε τα φυτά 

με την καλλιέργεια και τον άνθρωπο με την αγωγή». Στηλιτεύει τον κοινωνικό 

καταναγκασμό και οδηγεί τον Αιμίλιο σε εξωπραγματική νησίδα, μακριά από τον 

τεχνικό πολιτισμό-εξω από την αλληλεπίδραση και τον κοινωνικό συγχρωτισμό,ώστε 

να μείνει αλώβητος από τις επιδράσεις της υπάρχουσας κουλτούρας. Παρά την 

αρνητική κριτική και τις υπερβολές του στην αγωγή και μάθηση του παιδιού, πολλές 

από τις παιδαγωγικοδιδακτικές θέσεις του Rousseau έχουν διαχρονική αξία, όπως θα 

φανεί στην ολοκληρωμένη εισήγησή μας. 

Λέξεις κλειδιά: αγωγή, εκπαίδευση, παιδαγωγική, διδακτικά μοντέλα. 

 

 

 

 

CA.5.18.“Introducing and managing ICT innovations in the 

Greek educational system: a case study of the problematic 

introduction and implementation of an innovative 

educational ICT program at a school” 

 
Κωνσταντίνος Οικονόμου, 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Λάρισα 

ΜΔΕ Φιλολογίας Α.Π.Θ. & Οργάνωσης και διοίκησης της Εκπαίδευσης Π.Θ, 

kooikonomo@sch.gr 

 

Αφροδίτη Κοσμά, 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Αθήνα, 

afroditi.kosma@gmail.com 

 

Abstract 

Purpose of this case study is the problematic and unsuccessful introduction of an 

innovative educational ICT program in a Greek school. Attempting the introduction of 

this project, which was suggested by the educational Authorities, the director of the 

school has faced resistance from the Deputy Director and the majority of teachers, and 

that pushes even him to challenge the value and applicability of the project. The paper 

begins with some theory on the necessity of promoting change and innovation in 

educational organizations and on the factors that affect their positive and negative 

outcomes, their management etc. Then, the way that the program was introduced in 

this school is discussed; the analysis shows that the innovation is very useful for the 

school, but the teachers resist it for various, rather subjective reasons, while lack of 

vision, of the necessary will to lead and of strategic planning of change should be 

mailto:kooikonomo@sch.gr
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attributed to the director. The paper concludes by suggesting various actions to be 

undertaken by the Director, such as actively addressing the resistance, trying to 

collaboratively capture a vision for the school that includes also this ICT innovation, 

adopting a leader attitude and motivating the colleagues, so as to successfully 

introduce the project and ensure its implementation. 

 

Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών ΤΠΕ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα: μελέτη περίπτωσης της 

προβληματικής εισαγωγής και εφαρμογής καινοτόμου 

εκπαιδευτικού προγράμματος ΤΠΕ σ’ ένα σχολείο 
 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι η προβληματική και ανεπιτυχής 

εισαγωγή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ΤΠΕ σ’ ένα ελληνικό 

σχολείο. Επιχειρώντας την εισαγωγή του προγράμματος αυτού, που προτάθηκε από 

τις προϊστάμενες αρχές, ο διευθυντής του σχολείου έχει αντιμετωπίσει αντίσταση από 

την υποδιευθύντρια και την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, γεγονός που ωθεί και 

τον ίδιο στην αμφισβήτηση της αξίας και της δυνατότητας εφαρμογής του. Στην αρχή 

της εργασίας παρατίθενται ορισμένα θεωρητικά στοιχεία γύρω από την αναγκαιότητα 

προώθησης αλλαγών και καινοτομιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τη θετική και αρνητική έκβασή τους, τη διαχείρισή 

τους κλπ. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία της εισαγωγής του προγράμματος στο 

συγκεκριμένο σχολείο: προκύπτει ότι η καινοτομία είναι πολύ χρήσιμη για το 

σχολείο, αλλά οι εκπαιδευτικοί ανθίστανται για διάφορους, μάλλον υποκειμενικούς, 

λόγους, ενώ στον διευθυντή αποδίδεται έλλειψη οράματος, απαραίτητης ηγετικής 

διάθεσης και στρατηγικού σχεδιασμού της αλλαγής. Στο τέλος προτείνεται η 

ανάληψη ποικίλων χειρισμών από το διευθυντή, όπως η ενεργός αντιμετώπιση της 

αντίστασης, το εγχείρημα συνεργατικής δημιουργίας ενός οράματος για το σχολείο 

που περιλαμβάνει και την καινοτομία ΤΠΕ, η διαμόρφωση ηγετικής στάσης και η 

παροχή κινήτρων με σκοπό την επιτυχέστερη εισαγωγή του καινοτόμου 

προγράμματος και την εξασφάλιση της υλοποίησής του. 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, καινοτομία/αλλαγή και διαχείρισή τους, σχολική ηγεσία, 

εκπαιδευτική διοίκηση και οργάνωση 
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CA.5.19.“Trainers training programs for the utilization of 

new technologies in school” 
 

Σταμάτη Λ. Αικατερίνη 

Διδάκτωρ Γαλλικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού. 

Διευθύντρια 1
ου

 Λυκείου Καισαριανής 

 

Ελευθερίου Αθανασία 

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας. 

Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας 

 

Abstract 

Article consideration is to support processes in order to move the educational process 

in the Information Society. For this purpose does a teacher training programs in 

secondary education in order to act as in-school trainers to exploit new technologies 

to all objects, cultivating the same culture in the educational community to: 

A. Data analysis and dissemination of information. 

B. Encouraging common approaches for troubleshooting training. All the efforts and 

interest focused on those aspects of the overall learning system related initiatives, 

programs and projects in the field of education with pivotal vocational education and 

training therefore productivity competitiveness and adaptability to international 

treaties. The training shall: 

α. To support the development of individual readiness and capacity for lifelong 

learning. 

β. To offer everyone access to multifaceted opportunities for lifelong learning 

c .Broaden all kinds of knowledge, skills, and interests, to include all active. 

Therefore involve multiple actors with high expertise and opportunities for 

cooperation as well as cultivation of knowledge and experience, are necessary 

conditions for success respective intervention programs in school life, the human 

factor. 

 

Προγράμματα κατάρτισης Επιμορφωτών για την 

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο 
 

Στο άρθρο αναπτύσσεται προβληματισμός για την υποστήριξη διαδικασιών, με στόχο 

την μετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κοινωνία της Πληροφορικής . Για 

τον σκοπό αυτό λειτουργεί ένα Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να δράσουν ως ενδοσχολικοί 

επιμορφωτές για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα αντικείμενα , 

καλλιεργώντας την αντίστοιχη κουλτούρα στην εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο: 

Α. Ανάλυση δεδομένων και την διάδοση πληροφοριών . 

Β. Την ενθάρρυνση κοινών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης. Όλες οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκαν 

στις πτυχές εκείνου του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με 

πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης με βασικό 

άξονα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνεπώς παραγωγικότητα 
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ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα στις διεθνείς συνθήκες . Η εκπαίδευση 

καλείται:  

α. Να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ατομικής ετοιμότητας και ικανότητας για την 

δια βίου μάθησης . 

β. Να προσφέρει σε όλους την πρόσβαση σε πολύπλευρες ευκαιρίες δια βίου μάθησης  

γ. Να διευρύνει όλα τα είδη γνώσης, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, ώστε να 

συμμετέχουν όλοι ενεργά. 

Συνεπώς σύμπραξη πολλών φορέων με υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα 

συνεργασίας όπως και καλλιέργεια γνώσης και εμπειρίας , είναι αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την επιτυχία αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης στη σχολική 

ζωή του ανθρώπινου παράγοντα. 

Λέξεις –Κλειδιά : Κατάρτιση, Πληροφορία , Πρωτοβουλία , Εμπειρία , Παρέμβαση  

 

 

CA.5.20 “In-service teacher training model in the sphere of 

assessment’ 
 

Αθανάσιος Ευ. Χαρίσης 

Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δ.Δ.Ε. Πιερίας, 

Δρ. Παιδαγωγικής 

chath13@gmail.com 

 

Abstract 
Evaluation is an integral function of each learning and education process. It is 

structurally linked with pedagogical training and teaching competence of teachers, as 

provided or should be provided in both basic and lifelong training for teachers. 

The purpose of this paper is to present the thematic axes of a transformational model 

of in-service teacher training in assessment. Refreshing existing knowledge, 

enrichment with new knowledge, improvement of existing skills and acquisition of 

new ones, redefinition of attitudes and adoption of new ones are the levels on which 

the eight thematic axes are presented. 

Thorough conquest of the above axes from the teachers’ side may promote assessment 

to the dimension primarily intended to serve, that is no other but its pedagogical 

function. This approach is also an effort to highlight the importance of educator 

training in the field of assessment. This is at the same time being assisted by the 

results of an empirical research on the pupils’ perspective of assessment, as practiced 

in their schools. 

 

Μοντέλο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

στην αξιολόγηση 
 

H αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστη λειτουργία κάθε διαδικασίας μάθησης και 

εκπαίδευσης. Συνδέεται δομικά με την παιδαγωγική κατάρτιση και τη διδακτική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως αυτές παρέχονται ή πρέπει να παρέχονται τόσο 

στην αρχική όσο και στη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση των θεματικών αξόνων ενός 

μετασχηματιστικού μοντέλου ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην 

αξιολόγηση. Ανανέωση γνώσεων και εμπλουτισμός νέων, βελτίωση δεξιοτήτων και 

mailto:chath13@gmail.com
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κτήση νέων δεξιοτήτων, επαναπροσδιορισμός στάσεων και υιοθέτηση νέων είναι τα 

επίπεδα στα οποία κινούνται οι οκτώ θεματικοί άξονες που παρουσιάζονται. 

Η ενδελεχής κατάκτηση των αξόνων από την πλευρά των εκπαιδευτικών μπορεί να 

αναδείξει την αξιολόγηση στη διάσταση που είναι πρωτίστως προορισμένη να 

υπηρετεί και που δεν είναι άλλη από την παιδαγωγική λειτουργία της. Με την 

προσέγγιση αυτή γίνεται παράλληλα προσπάθεια να αναδειχτεί η σπουδαιότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον τομέα της αξιολόγησης. Αυτό επικουρείται 

συνάμα από τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας που έχει ως θέμα την οπτική γωνία 

των μαθητών για την αξιολόγηση, όπως γίνεται στα σχολεία τους.  

Λέξεις κλειδιά: ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, κριτήρια αξιολόγησης, μετασχηματιστικό 

μοντέλο, ποιότητα 

 

CA.5.21. A case study with the use and evaluation of 

educational software through the capabilities of new 

technologies of information and communication, for 

learning writing skills.  

 

Helen P. Kioussi 

Teacher  P.E. 70 

Postgraduate student, Faculty of Primary Education, National & Kapodistrian 

University of Athens, Greece.  

Direction: Informatic in Education. 

elkioufas@primedu.uoa.gr 

Abstract 

This paper presents the results of a case study (through research and practice) on the 

use and evaluation of educational software  “Ideokataskeves” through new 

technologies of information and communication (computer, software) for the teaching 

of Language targeted on the development of thought in writing. Firstly, the 

educational software is described, followed by the methodological design of the 

evaluation criterion and the effectiveness of its quality. The overall evaluation is 

based on CIAO (SCANLON, E. , et al., 1998) of Open University in England 

according to which the approach is aimed at three different dimensions : the content, 

the interactions and the attitudes on the learning results. 

Secondly, the sample of students used is indicated, as well as the evaluation per 

teaching hour, the results - positive and negative - of the implementation of 

educational software are described, the conclusions from its use in real classroom 

situations are stated and finally the teaching recommendations to achieve the 

objectives of the specific language lesson are listed. 

In the appendixes flanking the survey, two questionnaires are included, which were 

used before and after using the software for the detection of knowledge - skills , the 

attitudes and interactions developed before , during and after the implementation of 

the software. 
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Μια μελέτη περίπτωσης με χρήση και αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω των δυνατοτήτων των 

Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, 

για την εκμάθηση της Παραγωγής του Γραπτού Λόγου. 

Ελένη Π. Κιούση 

Εκπαιδευτικός  ΠΕ 70, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση. 

elkioufas@primedu.uoa.gr 

 

 Η εισήγηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης (με έρευνα και 

πρακτική εφαρμογή), σχετικά με τη χρήση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

λογισμικού – «Ιδεοκατασκευές»- μέσω των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας (υπολογιστής, λογισμικό) για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη της σκέψης στην Παραγωγή του γραπτού λόγου. 

Αρχικά περιγράφεται το εκπαιδευτικό λογισμικό, ακολουθεί ο μεθοδολογικός 

σχεδιασμός της αξιολόγησης με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά 

του. Η συνολική αξιολόγηση στηρίζεται στο πλαίσιο CIAO(SCANLON,Ε., et 

al.,1998) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας σύμφωνα με την οποία η 

προσέγγιση στοχεύει σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις: στο περιεχόμενο, στις 

αλληλεπιδράσεις, στις στάσεις και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Στη συνέχεια 

αναφέρεται το δείγμα των μαθητών που χρησιμοποιήθηκε, η διαδικασία αξιολόγησης 

ανά διδακτική ώρα, περιγράφονται τα αποτελέσματα – θετικά και αρνητικά – από την 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού, διατυπώνονται τα συμπεράσματα από τη 

χρήση του σε πραγματικές συνθήκες τάξης και τέλος παραθέτονται οι διδακτικές 

προτάσεις για την επίτευξη των στόχων τού συγκεκριμένου γλωσσικού μαθήματος.  

Στα παραρτήματα που πλαισιώνουν την έρευνα, συμπεριλαμβάνονται δυο 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά τη χρήση του λογισμικού, για 

την ανίχνευση των γνώσεων - δεξιοτήτων, των στάσεων και των αλληλεπιδράσεων  

που αναπτύχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά  την εφαρμογή του λογισμικού. 

Η ανακοίνωση αναφέρεται στη θεματική ενότητα Εκπαιδευτική Έρευνα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, εκπαιδευτικό λογισμικό, μελέτη περίπτωσης, Χρήση  

νέων τεχνολογιών.  
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