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Καλωσόρισμα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

Κάπου ανάμεσα στη νόηση και στην εμπειρία διαμορφώνονται τα νοήματα, οι μνήμες οι 

συλλογισμοί και οι εκφράσεις μας.  Ανάμεσα στην επικοινωνία και στο σχεδιασμό, 

κατανοούμε τα φαινόμενα κι επινοούμε δράσεις και κατασκευές.  

Η εξελισσόμενη φυσική γλώσσα εμπλουτίζεται με τυπικές γλώσσες, οι επιστημονικές 

έννοιες συναρτώνται σε θεωρίες, οι θεωρίες παράγουν νέες έννοιες και περιγράφουν 

μοντέλα, τα μοντέλα προσεγγίζουν φαινόμενα, σχεδιάζουν κατασκευές, οργανώνουν 

καταστάσεις. 

 Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα σχηματίζει τη νοημοσύνη μας, 

οργανώνει νοητικά τις σχέσεις, τη δράση μας και την εξέλιξη του ανθρώπινου 

πολιτισμού. 

 Η εξέλιξη συνδυάζει την ικανότητα προσαρμογής  με τη δημιουργία και τη μηχανική .  

Τον 19ο αιώνα ο Auguste Compte με τα Μαθήματα Θετικής Φιλοσοφίας ιεράρχησε τις 

επιστήμες (και τα φαινόμενα που παρατηρούν), ξεκινώντας από την πιο αφηρημένη, 

γενική, απλή και απομακρυσμένη από  τον άνθρωπο, έως  την πιο συγκεκριμένη, γενική, 

κοντινή και σε άμεση σχέση με τον άνθρωπο. Μαθηματικά, Αστρονομία, Φυσική, 

Χημεία, Βιολογία και τέλος Κοινωνιολογία, στην οποία περιλαμβάνει την Ψυχολογία.  

Τον 20ο αιώνα ο Jean Piaget με τη Γενετική Επιστημολογία συνέδεσε τα άκρα της 

ιεραρχίας φτιάχνοντας κύκλο και πρότεινε μια κατασκευαστική προσέγγιση της γνώσης 

και της μάθησης. Η Ψυχολογία ενυπάρχει στα Μαθηματικά όσο κι αντίστροφα. Υπάρχει 

μια σχέση ανάμεσα σε κάθε ιδιαίτερη γνώση και στο υποκείμενο που μαθαίνει.  

Οι επιστημονικές γνώσεις διαφέρουν όσο διαφέρουν και οι σχέσεις ανάμεσα στο κάθε 

μανθάνον υποκείμενο και στην εκάστοτε επιστήμη.  Σε αυτό το εξελικτικό πεδίο των 

σχέσεων χτίζονται οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας 

των επιστημών. 

Η διεθνής κοινωνία της γνώσης θέτει σε προτεραιότητα τον επιστημονικό αλφαβητισμό, 

χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό. Διεθνείς έρευνες και οργανισμοί επεξεργάζονται την 

αντιστροφή της μαζικής εκπαιδευτικής αποτυχίας στα Μαθηματικά και στις Φυσικές 

Επιστήμες, ενώ εντείνουν τη λειτουργική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.   

Η Διδακτική των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών σε αλληλεπίδραση με τις 

Τ.Π.Ε. και το σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον, οικοδομούν μια νέα εικόνα των 

επιστημών, εμπλουτισμένη με την επιστημολογία τους, με τις διεργασίες της μάθησης 

και τις διαδικασίες διδασκαλίας τους.  Θεμελιώνουν επιστημολογικά τον σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκπαιδευτική και τεχνολογική περιπέτεια μέσα από τις 

προσεγγίσεις του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος. Θα χρειαστεί έντονη μελέτη, 

ποιοτική συνεργασία, τολμηρή ανταλλαγή απόψεων, καινοτόμων προτάσεων.  

Ευχόμαστε να είναι για όλους και όλες μια δημιουργική κι ευχάριστη ακαδημαϊκή 

εμπειρία! 

 

 

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2017 

Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης 

Διευθυντής ΠΜΣ 
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 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα 83/1984. Είναι 

ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο μέσα σε 30 χρόνια 

λειτουργίας κατόρθωσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Χώρας με 6 

Σχολές, 17 τμήματα (18 τμήματα από 1/1/2018), 39 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών και σημαντική διεθνή και ερευνητική δράση και συμμετοχή. Οι ακαδημαϊκές 

του δραστηριότητες υλοποιούνται   σε έξι  νησιά του Αιγαίου: τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, 

τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Λήμνο. 

Φιλοδοξία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι να καθιερώσει το νησιωτικό 

σύμπλεγμα του αρχιπελάγους ως κέντρο αριστείας στην επιστήμη και την εκπαίδευση 

σύμφωνα με την ιστορική κληρονομιά του χώρου και πεδίο σύμπλευσης ενός 

διαπανεπιστημιακού και διεπιστημονικού δικτύου συνεργασίας για την έρευνα και τη 

γνώση.  

 

Η ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα το νησί της Ρόδου, περιλαμβάνει τρία  

 

Προπτυχιακά Τμήματα: To «Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης», το «Τμήμα  Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού», το «Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών». Στη 

Σχολή λειτουργούν 12  Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Επίσης και στα τρία Τμήματα της Σχολής 

εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές. 

 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο 

διακρίνεται : 

• Για τη σημασία που αποδίδει στη 

Διεπιστημονική και Τεχνολογική 

τεκμηρίωση της Διδασκαλίας και 

της Έρευνας. 

• Για την έμφαση στις θεωρίες 

εξέλιξης των ατομικών και 

συλλογικών οργανισμών. Των 

γλωσσών, των πολιτισμών της 

Μεσογείου και των διεθνών τους 

σχέσεων. 

• Για το γεγονός ότι έχει 

δημιουργήσει το πιο πλήρες 

σύστημα Σπουδών Εκπαίδευσης 

στη χώρα μας. 

Το Τμήμα Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Συνδυάζει τις σπουδές με τη 

συμμετοχή στη διεθνή επιστημονική 

έρευνα και την ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας ώστε οι Πτυχιούχες 

και Πτυχιούχοι Νηπιαγωγοί, οι 

Μεταπτυχιακές/οί απόφοιτοι και 

Διδάκτορες του Τμήματος να έχουν 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση στον 

Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό  σε 

σύγχρονα πεδία  της γνώσης και σε 

νέες μορφές εκπαίδευσης. Η 

διεπιστημονική και τεχνολογική 

προσέγγιση του ΤΕΠΑΕΣ εκτείνεται 

στις γνωστικές περιοχές, στο 

εκπαιδευτικό υλικό και στη 

διοίκηση.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Ο Πρύτανης προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη 

για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για 

την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από δύο 

Αναπληρώτριες Πρύτανη και έναν Αναπληρωτή Πρύτανη. 

Η Πρυτανική Αρχή για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι: 

 
Πρύτανης:    Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 

e-mail:rector@aegean.gr  
 

Αναπληρώτρια 

Πρύτανη  
 Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου  

e-mail:vice-rector-rdfi@aegean.gr 

 
Αναπληρώτρια 

Πρύτανη  
 Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας: 

Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου 

e-mail: vice-rector-aaqa@aegean.gr 

 

Αναπληρωτής 

Πρύτανη  

  

Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων:  

Αν. Καθηγητής  Σπυρίδωνας Συρόπουλος 

e-mail: vice-rector-irsaa@aegean.gr 

 

Κοσμητόρισα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών της Ρόδου είναι η Καθηγήτρια 

Έλενα Θεοδωροπούλου. 

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού είναι η Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη. 

 

  
Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από  το ακαδημαϊκό έτος 2014-

2015[(ΦΕΚ 1137, 05/05/2014) το οποίο αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την υπ’.αριθμ. 

656/09.02.2016 απόφαση πρύτανη (Φ.Ε.Κ. 591/07.03.2016, τ.Β’)], Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: 

Διεπιστημονική προσέγγιση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η 

διάχυση γνώσης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, 

Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Μηχανικής μέσα από τη θεώρηση Διεπιστημονικών προσεγγίσεων.  

mailto:rector@aegean.gr
mailto:vice-rector-rdfi@aegean.gr
mailto:vice-rector-aaqa@aegean.gr
mailto:vice-rector-irsaa@aegean.gr
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π.Μ.Σ. 

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2780/05.09.2016, τ. Β’, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών ,του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση 

της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου 

μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε επίπεδο Τμήματος είναι:  
 

(α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους 

των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (μ.φ.). 
 

(β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), σύμφωνα με την 4ηέκτακτη/05.10.2017 απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποτελείται από τους: 

 

Τακτικά Μέλη 

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Πρόεδρος Τμήματος 

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Καφούση Σουλτάνα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

Ιωάννης Παπαδάτος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Ελένη Νικολάου, Λέκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ 

 

(γ) Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των μ.φ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος 

 

Διευθυντής/τρια  και Επιστημονικά Υπεύθυνος του  Π.Μ.Σ. : 

Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (Εκπαιδευτική άδεια 01.10.2017 – 31.01.2018) 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Μαίρη 

Κωνσταντίνου 

 Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Επικοινωνία: κτήριο7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85132, *Τηλ 

2241099110 

e-mail:konstadinou@rhodes.aegean.gr 

Σεβαστή 

Ευσταθίου 

 Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην 

Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» 

Επικοινωνία:. Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» 1ος Όροφος,                                        

Ρόδος Τ.Κ. 85132, *Τηλ: 2241099192   

e-mail:rhodes_pms_dt@aegean.gr 

Νατάσα 

Καμενίδου 

Ε.Τ.Ε.Π  

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 Παιδαγωγική Τεκμηρίωση 

Επικοινωνία: κτήριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85132, *Τηλ: 

2241099183   

e-mail: Kamenidou@aegean.gr 

 

 

 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» διαθέτει δική του 

ιστοσελίδα στο διαδικτυο στη διεύθυνση:   http://www.pse.aegean.gr/dithenet/ 

 

 
 

Καλώς ήρθατε στο Δικτυακό Τόπο 

Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική 

Προσέγγιση 

 

 

 
 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων 

ικανών να συμβάλλουν στο σχεδιασμό Διδακτικών Καταστάσεων για τη διδασκαλία των 

Θετικών Επιστημών με Διεπιστημονική προσέγγιση, με χρήση των Τεχνολογιών της 

mailto:konstadinou@rhodes.aegean.gr
mailto:rhodes_pms_dt@aegean.gr
mailto:Kamenidou@aegean.gr
http://www.pse.aegean.gr/dithenet/
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Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού κάθε είδους, 

καθώς και το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιβαλλόντων και εφαρμογών 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσαρμόσιμων σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε 

κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, δια βίου) με 

στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης. 

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. διαθέτουν πλήρη και σύγχρονη παιδαγωγική 

και τεχνολογική κατάρτιση ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά στον τομέα της 

Εκπαίδευσης σε δράσεις σχετικές με τη διδασκαλία και κοινωνική διάχυση της 

επιστημονικής γνώσης και των Τ.Π.Ε., σε προγράμματα  διεπιστημονικής προσέγγισης 

και αξιολόγησης  των Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών και των Τ.Π.Ε.. 

Οι κάτοχοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θέσεις 

συντονιστών καινοτομικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών ή ερευνητικών πρότζεκτ 

εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, διευθυντών προγραμμάτων επιμόρφωσης, στελεχών 

ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού λογισμικού, σχεδιαστών 

εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες, συντονιστών 

επιστημονικών  δράσεων  για τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας-κοινωνίας, στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικών κατηγοριών στα Μαθηματικά, τις θετικές Επιστήμες 

και τις Τ.Π.Ε.. 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

ΜΔΕ ανέρχονται σε 90.  Ειδικότερα απαιτείται: 

Η συστηματική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά 

μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και 

Η Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. 

Κωδικός Μαθήματα Ects Φόρτος Εργασίας 

Α Εξάμηνο 

X1 

Τίτλος: Διδακτική των Θετικών Επιστημών: 

Διεπιστημονική προσέγγιση 

Διδάσκοντες : Κωνσταντίνος Τάτσης 

Κρητικός Γεώργιος 

Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας 

 

7,5 225 

X2 

Τίτλος: Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης 

εκπαιδευτικών δομών 

Διδάσκοντες: Κοντάκος Αναστάσιος 

Σταμάτης Παναγιώτης  

 

7,5 225 
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X3 

Τίτλος: Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 

Υλικού για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών 

Διδάσκοντες: Σκουμπουρδή Χρυσάνθη 

Σκουμιός Μιχαήλ  

 

7,5 225 

X4 

Τίτλος: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση 

εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στη διδακτική πρακτική 

Διδάσκοντες: Φεσάκης Γεώργιος 

Κόμης Βασίλης 

7,5 225 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 900 

Β Εξάμηνο 

E1 

Τίτλος: Εκπαιδευτικές πολιτικές Μοντέλων ένταξης 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα 

Διδάσκοντες: Αγγελική Δημητρακοπούλου 

 

7,5 225 

E2 

Τίτλος: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και 

Μάθησης των Θετικών Επιστημών 

Διδάσκοντες: Καφούση Σουλτάνα 

                       Σκουμιός Μιχαήλ 

 

7,5 225 

E3 

Τίτλος: Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών 

Επιστημών και Μάθησης μέσω Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

Διδάσκοντες: Φεσάκης Γεώργιος 

 

7,5 225 

E4 

Τίτλος: Σύγχρονες κατευθύνσεις και εφαρμογές της 

Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών  

Διδάσκοντες: Καλαβάσης Φραγκίσκος 

Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας 

Κρητικός Γεώργιος  

 

7,5 225 

ΣΥΝΟΛΟ 30 900 
 

Γ Εξάμηνο 

        Μ.Δ.Ε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30 900 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 2700 

 

Οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του 

Π.Μ.Σ. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των 

προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα 

αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. 

 

Οι εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε 

εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική εξεταστική περίοδος προβλέπεται το Σεπτέμβριο. 

 

Μέσα στο χρονικό πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών υπάρχουν προσκεκλημένοι 

ομιλητές τόσο στο πλαίσιο μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο Ημερίδων – Συνεδρίων που 

οργανώνει η συμμετέχει το Π.Μ.Σ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Α Εξάμηνο 

 

Χ1  Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση     

 

Σκοπός του μαθήματος: 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λειτουργική κατανόηση της Διδακτικής των 

Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, η ανάδειξη της διεπιστημονικής υπόστασης 

και της κοινωνικοπολιτισμικής ευρύτητας των εννοιών και των μεθόδων της.  

Ιδιαίτερα θα διερευνηθεί η σύνδεση των εξελικτικών διεργασιών της μάθησης με την 

επιστημονική οικοδόμηση των εννοιών και θεωριών στα Μαθηματικά, καθώς και με την 

εννοιακή και μεθοδολογική εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών. Με ποιόν τρόπο το 

σχολικό πλαίσιο και το διδακτικό συμβόλαιο, οι πολλαπλοί ρόλοι των 

αναπαραστάσεων/κατασκευών, οι διαισθητικές βεβαιότητες και τα επιστημολογικά 

εμπόδια, τα λάθη και τα παράδοξα των λογικών συλλογισμών, οι νοηματικές και οι 

εκφραστικές συμβάσεις συνδέονται στο πολύπλοκο σχήμα της μάθησης και της 

αναστοχαστικής οικοδόμησης των μαθηματικών και των επιστημονικών εννοιών; 

Μέσα από αυτή τη σύνδεση θα διαφανεί ο τρόπος σχηματισμού εναλλακτικών ή/και 

λανθασμένων επιστημονικών αντιλήψεων, καθώς και ο τρόπος που οι αντιλήψεις αυτές 

διατηρούνται, αναπαράγονται και διαχέονται σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές πρακτικές.  

Στόχος είναι να αναγνωρισθούν και να κατανοηθούν οι δυσκολίες και δυνατότητες 

σχεδιασμού και διδακτικής διαχείρισης των μεταβολών που χαρακτηρίζουν μια  

διδακτική κατάσταση.  

Οι ομαδοσυνεργατικές και ατομικές εργασίες για τη διεπιστημονική προσέγγιση 

πλαισιώνουν λειτουργικά τη συστηματική εμπλοκή των φοιτητών-τριών σε 

δραστηριότητες επίλυσης επιστημονικών προβλημάτων και διαχείρισης διδακτικών 

καταστάσεων με αναφορά στη σχολική ύλη όλων των βαθμίδων.  

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει και αλληλο-σχετίζει μεθοδολογικά εργαλεία και 

θεωρίες της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα: 

– Τη Διδακτική Μηχανική για την κατανόηση-ερμηνεία των δυσκολιών και των 

λανθασμένων προσεγγίσεων σε σύνδεση με τις διδακτικές συνθήκες, με τις 

εμπειρίες μάθησης, με τα νοητικά στάδια και με τα επιστημολογικά εμπόδια της 

επιστημονικής εξέλιξης.  
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– Συστημικές προσεγγίσεις της πολυπλοκότητας των διδακτικο-μαθησιακών 

φαινομένων. Περιλαμβάνουν την πολλαπλότητα των παραγόντων 

(επιστημονικών, ψυχολογικών, οικογενειακών και κοινωνικών) και των 

μεταγνωστικών και μεταδιδακτικών στάσεων (αντιλήψεων και πρακτικών), που 

αλληλεπιδρούν στην ατομική/συλλογική συγκρότηση και χρήση της 

επιστημονικής σκέψης, καθώς και στην καλλιέργεια διεπιστημονικής αντίληψης 

στο εκάστοτε σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο. 

– Θεματικές και ιστορικές αναφορές για τη γέννηση, διαμόρφωση και εξέλιξη των  

επιστημονικών ερωτημάτων, των μεθόδων παρατήρησης, μέτρησης και 

υπολογισμών, πειραματικής ή νοητικής διερεύνησης, απόδειξης, τεκμηρίωσης ή 

κριτικής αποδοχής εικασιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.   

Μαθησιακοί στόχοι: 

Αξιοποιώντας τις ερευνητικές αναφορές και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Διδακτικής 

των Μαθηματικών, καθώς και εργαλεία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι 

φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να μπορούν: 

– Να αναγνωρίζουν τις ψυχολογικές συνθήκες, τις νοητικές 

αναπαραστάσεις/κατασκευές και τις εκφραστικές δυνατότητες με τις οποίες 

συνδέεται η επιστημονική γνώση και η διδασκαλία της. 

– Να διακρίνουν το ρόλο της αναστοχαστικής διεργασίας και της συνεργατικής 

μάθησης για την τυποποίηση και τεκμηρίωση της επιστημονικής διαδικασίας.  

– Να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες να αξιοποιούνται τα 

στάδια της εμπειρίας, της απορίας και της θεωρίας για την -χωρίς αποκλεισμούς- 

ενεργή συμμετοχή στην επιστημονική διαδρομή. 

– Να εντάσσουν τις δραστηριότητες σε διδακτικές καταστάσεις με διεπιστημονικές 

αναφορές, όπου να   αναδεικνύεται η κριτική-διερευνητική σκέψη, η πνευματική 

αξία, η επιστημολογική  αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της επιστημονικής 

γνώσης στην κοινωνική εξέλιξη. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: 

Οι διδακτικο-μαθησιακές μέθοδοι περιλαμβάνουν 

– Θεωρητικές Διαλέξεις  

– Καθοδηγούμενες Δραστηριότητες. 

– Ομοδοσυνεργατική/Ατομική παρουσίαση-διαπραγμάτευση θεμάτων. 
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: 

Η αξιολόγηση συνδυάζει διαμορφωτικά και τελικά χαρακτηριστικά, τόσο σε ατομικό όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο και αφορά την  

– Συμμετοχή στις διαλέξεις και στις καθοδηγούμενες δραστηριότητες. 

– Προφορική παρουσίαση και γραπτή κατάθεση ατομικής/ομαδοσυνεργατικής 

αναφοράς. 

Γλώσσα διδασκαλίας: 

Ελληνική 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ.  

 

Χ2  Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών 

 

Γενικοί Στόχοι του Μαθήματος 

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα μάθησης, οργάνωσης 

και ανάπτυξης μαθησιακών εκπαιδευτικών δομών με έμφαση στις θεωρίες 

πολυπλοκότητας και διαφοράς και στην παιδαγωγική τους αξιοποίηση σε διαφορετικά 

επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική 

προσέγγιση των φαινομένων, των δομών και των διαδικασιών μάθησης και γνώσης και 

επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους αντικειμενικοί στόχοι:   

1. Οριοθέτηση και οι διασυνδέσεις του μαθησιακού τομέα σχολικής ανάπτυξης.  

2. Η εννοιολόγηση των βασικών συστημικών όρων της μάθησης και οργάνωσης σε 

διαφορετικά πεδία πολυπλοκότητας (σύστημα, οργάνωση, δομή) (επικοινωνία, 

μνήμη, γνώση, νοημοσύνη). 

3. Η οργάνωση, διαχείριση και αναπαραγωγή παιδαγωγικών δομών, διαδικασιών 

και περιβαλλόντων μάθησης. 

4. Η ανάπτυξη μοντέλων ατομικής και οργανωσιακής μάθησης σε πολύπλοκα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

5. Η ανάπτυξη μιας ανθρωπολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θεμελιωμένης 

αντίληψης των διαδικασιών και δομών μάθησης. 

6. Η ανάπτυξη τεχνολογίας σύνδεσης ρόλων, δομών και περιβαλλόντων μάθησης. 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  

    Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης εκπαίδευσης, οδηγούν σε μια ριζικά διαφορετική 

αντίληψη για την ανάπτυξη και βελτίωση δομών και διαδικασιών μάθησης. Στο πλαίσιο 

του 2ου μέρους του μαθήματος, που δομείται σε πέντε θεματικές ενότητες αναπτύσσονται 

προσεγγίσεις θεωριών μάθησης και των επιδράσεων τους στο σύγχρονο σχολικό-

εκπαιδευτικό σύστημα, που αντιστοιχούν στους τομείς της διδασκαλίας, της ανάπτυξης 

προσωπικού, της σχολικής ηγεσίας/σχολικού management και του σχολικού 

κλίματος/κλίματος τάξης. Σκοπός των ενοτήτων αυτών είναι η κατανόηση των δομών, 

των περιβαλλόντων και των διαδικασιών μάθησης στο σύνολό τους και η ανάδειξη της 

σπουδαιότητας απρόσκοπτης ανάπτυξής της σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, εντός και εκτός σχολικής μονάδας. Γενικότερα, στο πλαίσιο αυτών των 

θεματικών ενοτήτων, επιδιώκεται: 

1. Η εννοιολογική διασαφήνιση βασικών παιδαγωγικών όρων 

2. Η επισκόπηση της μαθησιακής διαδικασίας  

3. Η προσέγγιση των κυριότερων θεωριών και μοντέλων μάθησης 

4. Η κατανόηση των επιδράσεων των θεωριών μάθησης στη σύγχρονη εκπαίδευση 

5. Η διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της σύγχρονης 

μαθησιακής διαδικασίας  

Θεματικές Ενότητες  

1. Θεωρίες Πολυπλοκότητας 

2. Θεωρίες Σχολείου 

3. Θεωρίες και Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 

4. Θεωρίες, Δομές και Επίπεδα Μάθησης 

5. Ατομική και Οργανωσιακή Μάθηση: Γνώση, Μνήμη, Νοημοσύνη # Περιγραφή,     

Συλλογική Μνήμη, Αναστοχασμός 

6. Δομική Σύζευξη Ατομικής και Οργανωσιακής Μάθησης 

7. Θεωρίες και Μοντέλα Ανάπτυξης Ατομικής και Οργανωσιακής Γνώσης 

8. Η Παιδαγωγική Επιστήμη και οι Επιστήμες της Αγωγής: βασικοί όροι και έννοιες.  

9. Θεωρίες μάθησης Ι: κλασική-εξαρτημένη και συντελεστική μάθηση, η θεωρία 

των κινήτρων και η ψυχαναλυτική θεωρία. 

10. Θεωρίες μάθησης ΙΙ: Κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης – 

Δομολειτουργισμός: ανακαλυπτική, βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

11.  Θεωρίες μάθησης ΙΙΙ: Η μορφολογική θεωρία μάθησης και η θεωρία του 

Πεδίου: Εξατομικευμένη μάθηση και μάθηση εξ’ αποστάσεως: νέα περιβάλλοντα 

μάθησης. 
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12.  Ε. Στρατηγικές Αποτελεσματικής Μάθησης στην Εκπαιδευτική και Διοικητική 

Διαδικασία της Σχολικής Μονάδας: «Μαθησιακή συμβουλευτική».  

 

Ειδικοί Στόχοι Θεματικών Ενοτήτων 

1. θεματική ενότητα: Η εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων της συστημικής 

θεωρίας 

2. θεματική ενότητα: Η παρατήρηση, περιγραφή και κατανόηση των συστημικών 

παραμέτρων της οργάνωσης «Σχολείο» 

3. θεματική ενότητα: Η ανάπτυξη ικανότητας διασύνδεσης Συστημικών και 

Παιδαγωγικών θεωριών και Μοντέλων Βελτίωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων 

4. θεματική ενότητα: Η προσέγγιση του φαινομένου της μάθησης σε διαφορετικά 

οργανωσιακά επίπεδα και σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας 

5. θεματική ενότητα: Η ευαισθητοποίηση για ανάπτυξη κριτηρίων διάκρισης 

παρατήρησης και περιγραφής μορφών μάθησης 

6. θεματική ενότητα: Η δυνατότητα διάκρισης, οργάνωσης και παρατήρησης ενός 

ενδιάμεσου μαθησιακού χώρου 

7. θεματική ενότητα: Η ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης και επανακατανόησης του 

φαινομένου της γνώσης ως δυνατότητας των σχολείων για αξιοποίηση στοιχείων της 

πολυπλοκότητας περιβαλλόντων συστημάτων 

8. θεματική ενότητα: Να προσδιοριστούν ιστορικά και επιστημολογικά τα πλαίσια της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης και των Επιστημών της Αγωγής και να προσεγγιστούν 

εισαγωγικά βασικοί όροι και έννοιες των πεδίων αυτών. 

9. θεματική ενότητα: Να προσεγγιστούν οι θεωρίες κλασικής-εξαρτημένης και 

συντελεστικής μάθησης, η θεωρία των κινήτρων και η ψυχαναλυτική θεωρία 

μάθησης. 

10.θεματική ενότητα: Να προσεγγιστούν οι κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης 

και να αναπτυχθεί η έννοια και οι επιδράσεις του δομολειτουργισμού στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην ανακαλυπτική, βιωματική και 

ομαδοσυνεργατική μάθηση.  

11.θεματική ενότητα: Να προσεγγιστούν οι η μορφολογική θεωρία μάθησης και η θεωρία 

του Πεδίου με έμφαση στις θεωρίες προσωπικότητας και την επίδρασή τους στην ιδέα 

της εξατομικευμένης μάθησης και της μάθησης εξ’ αποστάσεως. Επίσης, να 

προσεγγιστούν τα νέα περιβάλλοντα μάθησης, οι συνθήκες που τα διαμορφώνουν και 

τα μέσα που συμβάλλουν στην εδραίωση και την αποτελεσματικότητά τους. 

 12.θεματική ενότητα: Στο πλαίσιο προσδιορισμού μιας «μαθησιακής συμβουλευτικής» 

να συζητηθούν οι σύγχρονες στρατηγικές αποτελεσματικής μάθησης στην 
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Εκπαιδευτική και Διοικητική διαδικασία της σχολικής μονάδας, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μαθησιακής διαδικασίας που εμφανίζονται σε αυτήν, σε 

παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη δυναμική που 

αναπτύσσεται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των μελών της σχολικής κοινότητας και 

του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην παρεμπόδιση της μαθησιακής διαδικασίας.  

 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος προτείνεται ανά διδακτικό τρίωρο: 

1. Η αξιοποίηση δυο σαρανταπεντάλεπτων (45’) διδακτικών ωρών για παράδοση ή/και 

παρουσίαση εργασιών,  

2. Μια διδακτική ώρα των σαράντα πέντε (45’) λεπτών για ομαδική συζήτηση και 

αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και για ανάπτυξη εργαστηριακών, ερευνητικών και 

πρακτικών εφαρμογών της ερευνητικής ύλης. 

3. Περαιτέρω, θα αξιοποιηθούν δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

δυνατότητες e-learning.  
 

Τρόπος Αξιολόγησης Φοιτητών 

 Η παρακολούθηση των διαλέξεων, η ανάληψη, εκπόνηση και παρουσίαση γραπτών 

εργασιών, η μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας, η συμμετοχή σε εργαστήρια, η 

ανάπτυξη ερευνητικών και πρακτικών εφαρμογών ή εναλλακτικά οι γραπτές εξετάσεις, 

αποτελούν, μαζί με την ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, τους 

βασικότερους τρόπους αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ.  

 

 

X3  Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδακτική των 

Θετικών Επιστημών 

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: (α) οι σύγχρονοι 

προσανατολισμοί της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, (β) 

εγγραμματισμός στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, (γ) οι πρακτικές των 

Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, οι βασικές ιδέες, οι «εγκάρσιες» έννοιες 

των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και η μάθηση «τριών διαστάσεων» 

στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, (δ) η πρακτικο-βιωματική γνώση των 

μαθητών για έννοιες των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, (ε) διδακτικές 
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προσεγγίσεις στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, (στ) η εποικοδομητική 

προσέγγιση για τη μάθηση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, (ζ) μάθηση 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών βασισμένη στην έρευνα, (η) στρατηγικές 

σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, (θ) 

εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, (ι) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες, και (ια) αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες. 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών 

σχεδιασμού, δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών 

μέσων και υλικών μάθησης για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές να: (α) γνωρίσουν τους σύγχρονους 

προσανατολισμούς της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, 

(β) αναλύουν την έννοια του εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες, (γ) αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις πρακτικές των 

Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, τις βασικές ιδέες και τις εγκάρσιες έννοιες 

των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και αναγνωρίσουν τη σημασία του 

όρου «μάθηση τριών διαστάσεων» στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, (δ) 

αναφέρουν και αναλύουν τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας για τις 

αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με έννοιες των Μαθηματικών και των Φυσικών 

Επιστημών και περιγράφουν τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των αντιλήψεων 

των μαθητών, (ε) αναγνωρίσουν και αναλύουν τις βασικές αρχές των διαφόρων 

προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών και των Φυσικών 

Επιστημών, (στ) εξηγούν τις βασικές αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη 

μάθηση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, (ζ) αναλύουν τη σημασία και 

τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης των Μαθηματικών και των Φυσικών 

Επιστημών που βασίζεται σε έρευνα, (η) αναφέρουν και αναλύουν στρατηγικές 

σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες, (θ) συζητούν και αναλύουν ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση στα 

Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, (ι) 

αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, και 

(ια) αξιολογούν εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: 

Διάλεξη, εργασία σε ομάδες. 
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Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Προφορική εξέταση (50%) και γραπτή εργασία (50%). 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): 

Με φυσική παρουσία. 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ.  

 

 

Χ4  Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πρακτική 

 

Γενική περιγραφή και σκοπός  

Το μάθημα «Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική πρακτική» αφορά στην ανάπτυξη 

ικανότητας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική των 

θετικών επιστημών μέσα από ερευνητικά τεκμηριωμένες και θεωρητικά θεμελιωμένες 

προσεγγίσεις. Οι φοιτήτριες/τές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι 

σε θέση να σχεδιάζουν μαθησιακές παρεμβάσεις με ΤΠΕ σε μαθήματα των θετικών 

επιστημών, να ενορχηστρώνουν και διαχειρίζονται διδακτικά ολοκληρωμένες 

διεπιστημονικές μαθησιακές εμπειρίες με ΤΠΕ, να αναπτύσσουν και να εμπλουτίζουν 

προγράμματα σπουδών με ΤΠΕ, να αξιολογούν προγράμματα σπουδών και εφαρμογές 

ΤΠΕ για την διδασκαλία και τη μάθηση. Γενικότερα θα αναπτύξουν θεωρητική και 

πρακτική κατάρτιση στον μαθησιακό σχεδιασμό με ΤΠΕ υπό το πρίσμα της 

διεπιστημονικής και τις διαθεματικής προσέγγισης. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα 

αναπτύξουν ικανότητες ερευνητικής προσέγγισης ζητημάτων της διδακτικής των 

θετικών επιστημών της Πληροφορικής και των ΤΠΕ υπό το πρίσμα της 

διεπιστημονικότητας.  

Στόχοι του μαθήματος 

Ειδικότερα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του μαθήματος  

• θα γνωρίσουν την σχέση και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών εφαρμογών των 

ΤΠΕ με την εξέλιξη των θεωριών μάθησης από την εποχή των συμπεριφοριστών και 

των διδακτικών μηχανών μέχρι την σύγχρονη εποχή των εποικοδομιστών και της 

κοινωνικογνωστικής θεώρησης με την συνεργατική μάθηση και τις διαδικτυακές 

κοινότητες μάθησης. Έτσι θα μπορούν να κατανοήσουν τα διαφορετικά είδη 

εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ και θα μπορούν να εφαρμόζουν συνειδητά 
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σχεδιαστικές επιλογές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

εφαρμογών με ΤΠΕ  

• θα προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και της ικανότητας 

αξιοποίησης των υπολογιστικών πόρων για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων 

εφαρμόζοντας αναλυτικές και συστημικές προσεγγίσεις. Η υπολογιστική σκέψη είναι 

το σύγχρονο εννοιολογικό όχημα για τον ουσιαστικό και ολοκληρωμένο ψηφιακό 

αλφαβητισμό. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται η διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση 

του προγραμματισμού των ΗΥ που επεκτείνει διαδεδομένες ιδέες με μεγάλη επίδραση 

όπως των SeymourPapert (Logo), AndreadiSessa (Boxer), AlanKay (eToys), 

MitcherResnick (StarLogo, Scratch) κ.α.     

• θα μελετήσουν την επιστημολογική εφαρμογή των ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα 

των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας (Engineering). Βασικό όχημα στην 

προσέγγιση αυτή είναι η χρήση των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων μοντελοποίησης και 

προσομοίωσης συστημάτων, απλών αιτιοκρατικών και κυρίως πολύπλοκων ή/και 

στοχαστικών. Η μελέτη θα αφορά παραδείγματα από διάφορα πεδία όπως η Φυσική, 

η Χημεία, τα Μαθηματικά καθώς και διεπιστημονικά όπως η οικολογία.  

• θα μελετήσουν τις ιδέες της διεπιστημονικής και δια-θεματικής προσέγγισης των 

θετικών επιστημών μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Η εκπαιδευτική 

ρομποτική σε συνδυασμό με την μέθοδο project αποτελεί ναυαρχίδα της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής αντίληψης για την εκπαίδευση και την καινοτομία στη διδακτική των 

Θετικών επιστημών, της Τεχνολογίας/Μηχανικής, των Μαθηματικών και της 

Πληροφορικής (ScienceTechnologyEngineeringMathematicsEducation – STEM). Οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την ερευνητική βιβλιογραφία 

και τις καλές πρακτικές από την διεθνή βιβλιογραφία για να σχεδιάσουν 

ολοκληρωμένες εφαρμογές. 

• θα μελετήσουν τις δυνατότητες που δίνουν τα γνωστικά αντικείμενα της μαθησιακής 

ανάλυσης και της εξόρυξης δεδομένων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προσαρμοστικών περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης μέσω 

διαδικτύου σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης θα διερευνήσουν τις νέες μεθοδολογικές 

δυνατότητες που παρέχουν στην Διδακτική των θετικών επιστημών οι σχετικές 

τεχνολογίες: για την ανίχνευση και κατανόηση εμποδίων και δυσκολιών, για την 

ιχνηλάτηση μαθησιακών τροχιών εννοιών κ.α.  

• θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα και θεωρητικά θεμελιωμένα 

συστήματα μαθησιακού σχεδιασμού που να αξιοποιούν τις ΤΠΕ, όπως π.χ. το 

ολοκληρωμένο μοντέλο παιδαγωγικού σχεδιασμού  της Dabbagh και τα διάφορα 
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μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων (project, webquests, 

μικρομαθήματα κ.α.). Με την εισαγωγή στα μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού οι 

εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν καλύτερα την σχέση μεταξύ παιδαγωγικού 

μοντέλου, μαθησιακών/διδακτικών προσεγγίσεων/στρατηγικών, ΤΠΕ  και 

μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι ΤΠΕ εισάγονται στα μοντέλα αυτά για την βελτίωση 

των μαθησιακών προσεγγίσεων και όχι ως αυτοσκοπός. 

 

Θεματικές ενότητες 

ΘΕ1. Εισαγωγή, θεωρίες μάθησης, διδακτική, διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση ΘΕ 

και ΤΠΕ 

Εισαγωγή στο μάθημα, παρουσίαση του σκοπού, των στόχων, του περιεχομένου και των 

διαδικασιών του μαθήματος. Γνωριμία με τους φοιτητές, διερεύνηση των ενδιαφερόντων 

και των αναγκών τους, συνδιαμόρφωση στοιχείων του μαθήματος. Παρουσίαση των 

θεματικών ενοτήτων, του υλικού και του διαδικτυακού τόπου του μαθήματος. Εγγραφή 

στον δικτυακό τόπο και περιήγηση σε αυτόν. Εργαστήριο εξοικείωσης με την αναζήτηση, 

την οργάνωση και την επεξεργασία επιστημονικής βιβλιογραφίας. Βάσεις δεδομένων 

επιστημονικών εργασιών. Οδηγός συγγραφής εργασιών. Θεωρητική θεμελίωση των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στις θεωρήσεις μάθησης. Αποσαφήνιση όρων 

διεπιστημονικής (interdisciplinarity), διαθεματικής (cross-curricular), υπερ-

διεπιστημονικής (trans-disciplinarity) προσέγγισης στην οργάνωση των προγραμμάτων 

σπουδών και  της σχολικής προσέγγισης της γνώσης. Ο ρόλος των ΤΠΕ σε κάθε 

περίπτωση και η σχέση των ΤΠΕ με την Διδακτική των θετικών επιστημών.  

 

ΘΕ2. Υπολογιστική μοντελοποίηση και προσομοίωση στη διδακτική των ΘΕ 

Εισαγωγή στην έννοια του μοντέλου και την επιστημολογική του αξία. Αποσαφήνιση 

εννοιών σχετικά με την εκπαιδευτική μοντελοποίηση και την προσομοίωση. Διδακτικές 

προσεγγίσεις με μοντελοποίηση και για την μοντελοποίηση. (α) Το μοντέλο ως εποπτικό 

μέσο, β) προσομοίωση μοντέλων από τους μαθητές για πειραματισμό, διερεύνηση, 

διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων, γ) τροποποίηση/επέκταση/διόρθωση μοντέλων και δ) 

δημιουργία μοντέλων από τους μαθητές). Παραδείγματα από εκπαιδευτικές έρευνες με 

μοντέλα. Μέσα κατασκευής μοντέλων (Scratch, Starlogo, Netlogo, etoys, agentsheets, 

stagecast, modelus, δημιουργος μοντέλων, SIMCALC,  interactivephysics, 

crocodileclips, jphet, excel, wolframmathematica, DGS π.χ.  Geogebra, κ.α. ). 

Μικρόκοσμοι, virtualmanipulatives, αποθετήρια (π.χ. φωτόδεντρο, merlot). Η 

διαθεματικότητα και η μοντελοποίηση. Ο ρόλος του σεναρίου και της ιστορίας στη 

μοντελοποίηση. 
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ΘΕ3. Συστημική σκέψη, πολύπλοκα συστήματα, ΤΠΕ και εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Εισαγωγή στη συστημική σκέψη και την επιστήμη των πολύπλοκων συστημάτων. Trans-

disciplinarity Αναπαραστάσεις δυναμικών συστημάτων, δίκτυα ροών/συσσωρευτών, 

κυψελωτά αυτόματα. Παραδείγματα εφαρμογών. Συστημική σκέψη στην εκπαίδευση και 

τη διδακτική των θετικών επιστημών. 

 

ΘΕ4. Μαθησιακός σχεδιασμός και ΤΠΕ 

Μεθοδολογίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού με ΤΠΕ, μοντέλα σχεδιασμού 

δραστηριοτήτων,  δια-θεματική διάσταση. Μοντέλα μαθησιακών δραστηριοτήτων με 

ΤΠΕ. Το μοντέλο e-learningdesign της Dabbagh.  Η μεθοδολογία των εκπαιδευτικών 

σεναρίων επαυξημένων με ΤΠΕ (Κόμης Β.) 

 

ΘΕ5. STEM& εκπαιδευτική ρομποτική 

Εισαγωγή στην ιδέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σχέση επιστήμης και μηχανικής. 

Βιωματικό εργαστήρι LegoNXT και WEDO. Παραδείγματα εφαρμογών. 

 

ΘΕ6. Υπολογιστική σκέψη – Διδακτική των ΤΠΕ 

Εισαγωγή στην έννοια της υπολογιστικής σκέψης. Προγράμματα σπουδών για την 

υπολογιστική σκέψη. Η υπολογιστική σκέψη ως εννοιολογικό όχημα για την διδακτική 

των ΤΠΕ στην γενική εκπαίδευση.  

 

ΘΕ7. Ειδικά θέματα (Μαθησιακή Ανάλυση, Κοινότητες πρακτικής, Φορητή μάθηση). 

Εισαγωγή στη μαθησιακή ανάλυση και ο ρόλος της στην διδακτική των ΘΕ. 

Εγκαθιδρυμένη μάθηση, συνεργατική μάθηση και το παιδαγωγικό μοντέλο των 

κοινοτήτων μάθησης/πρακτικής. Φορητές τεχνολογίες και μάθηση. DGBL για θετικές 

επιστήμες, παραδείγματα σοβαρών παιχνιδιών. 

 

ΘΕ8. Παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών φοιτητών 

Παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών σχολιασμός και αξιολόγηση. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 

Στο μάθημα αξιοποιείται  το μικτό μοντέλο μάθησης (blended e-learning). Κάποιες από 

τις εκπαιδευτικές πράξεις γίνονται στις συναντήσεις και κάποιες μέσω του συστήματος 

τηλεκπαίδευσης. Στις συναντήσεις εισάγονται οι θεματικοί άξονες με διάλεξη, συζήτηση, 

μελέτες περίπτωσης και εργαστήρια. Στο σύστημα τηλεκπαίδευσης οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές συμμετέχουν σε ασύγχρονες συζητήσεις, ενημερώνουν αποθετήρια πόρων, 

υλοποιούν συνεργατικές δραστηριότητες και παραδίδουν τις εργασίες τους. Οι τελικές 

εργασίες (project) των φοιτητών περιλαμβάνουν α) αναζήτηση βιβλιογραφίας και 

σύνταξη σύντομων επιστημονικών δοκιμίων, β) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
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εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ (μικρόκοσμοι, προσομοιώσεις, παιχνίδια κλπ), 

μαθησιακές δραστηριότητες/σενάρια. Οι εργασίες παρουσιάζονται στις συναντήσεις και 

σχολιάζονται από τους φοιτητές. 

 

Αξιολόγηση 

Οι φοιτητές του μαθήματος αξιολογούνται βάση της ενεργούς τους συμμετοχής, των 

επιδόσεων τους σε μικρής έκτασης εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος, του 

τελικού σχεδίου εργασίας (project) που εκπονούν και της παρουσίασης του στις 

συναντήσεις. 

 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ.  

 

 

Β Εξάμηνο 

 

Ε1  Εκπαιδευτικές Πολιτικές Μοντέλων Ένταξης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα  

 

Το μάθημα αναπτύσσει θέματα μάθησης και διδασκαλίας σε περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. 

δίνοντας έμφαση στις κατηγορίες των λογισμικών και των εφαρμογών Τ.Π.Ε., στις 

σχέσεις των θεωριών μάθησης με τις προσεγγίσεις της Διδακτικής των Τ.Π.Ε., στον 

σχεδιασμό εφαρμογών, στις παιδαγωγικές πρακτικές χρήσης και διαφορικής διδακτικής 

διαχείρισης και αξιολόγησης. Το μάθημα εντάσσεται στο πολυδιάστατο ζήτημα της 

ένταξης, ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στα εκπαιδευτικά συστήματα.  

Μέσα από μια ιστορική αναδρομή θα αναπτυχθούν τα μοντέλα ένταξης των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση (Τεχνοκρατικό, Ολοκληρωμένο, Πραγματολογικό). Οι φοιτήτριες-τες θα 

μελετήσουν πρότυπα και θέσεις διεθνών οργανισμών σχετικά με την αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, θα αναλύσουν συγκριτικά τις προσπάθειες διαφόρων χωρών για 

την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και γενικότερα εθνικές και Ευρωπαϊκές 

πολιτικές. Θα καταγράψουν πρακτικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό εφαρμογών 

Τ.Π.Ε., την παιδαγωγική διαχείριση αυτών στην πράξη και τέλος την αξιολόγηση τους. 
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Ε2  Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών 

Επιστημών 

 

Σκοποί του μαθήματος 

- Η αναγνώριση της επίδρασης ιστορικών, κοινωνικο-οικονομικών και 

πολιτισμικών μεταβλητών στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τις 

Θετικές Επιστήμες 

- Η συζήτηση κρίσιμων στοιχείων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για τις 

Θετικές Επιστήμες 

Περιεχόμενο του μαθήματος  

• Ιστορικές επισημάνσεις για την εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών των 

Θετικών Επιστημών  

• Βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών με αναφορά στις σύγχρονες 

προσεγγίσεις της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών   

• Κοινωνικοπολιτισμικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα σχεδιασμού 

     προγραμμάτων σπουδών 

• Παραδείγματα ενδεικτικών προγραμμάτων σπουδών 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών: 

-Να αξιολογούν προγράμματα σπουδών των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, 
Φυσικές Επιστήμες) 

-Να αναγνωρίζουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά προγραμμάτων σπουδών στις 
διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). 

 

Τρόποι αξιολόγησης 

Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να μελετήσουν και να παρουσιάσουν σχετικά 

θεωρητικά άρθρα ή/και να πραγματοποιήσουν μικρές ερευνητικές εργασίες σε θέματα 

συναφή με το περιεχόμενο του μαθήματος. 

 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ.  
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Ε3  Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

 

Σκοπός και περιγραφή του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση της ερευνητικής με τη μαθησιακή δραστηριότητα 

μέσα σε τεχνολογικά περιβάλλοντα διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Θετικών 

Επιστημών. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες -τες τις βασικές ικανότητες ώστε 

να σχεδιάζουν ατομικά ή/και συνεργατικά σχέδια έρευνας-δράσης και τεχνολογικά 

περιβάλλοντα για την ανάπτυξη  μοντέλων διδασκαλίας που περιλαμβάνουν τη 

διερεύνηση των μαθησιακών καταστάσεων σε πολλαπλά πεδία [ομάδα, τάξη/τμήμα, 

Σχολική Μονάδα, Κέντρο εκπαίδευσης, Κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων, 

συστήματα εκπαιδευτικών μονάδων επιμέρους περιοχής, Περιφέρειας, Επικράτειας, 

αλλά και προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών ή Εκπαιδευτικών, Επιμόρφωσης 

Επιμορφωτών κ.ά.]. Με έμφαση στις επιστημολογικές ιδιαιτερότητες των Μαθηματικών 

και των Θετικών Επιστημών θα πρέπει να είναι συνολικά ικανοί να αντιλαμβάνονται τις 

ψυχολογικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους και τις 

επιπτώσεις, κατά τις διαδικασίες μάθησης, διδασκαλίας και σχεδιασμού, σε ποικίλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και περικείμενα, καθώς και σε ποικίλες συνθήκες 

καθημερινής ζωής. Θα αναπτυχθεί μια ιστορική προσέγγιση γενικών τάσεων και 

‘παραδειγμάτων’ στη μεθοδολογία έρευνας-δράσης (Κατηγοριοποιήσεις Ερευνητικών 

Ερωτημάτων. Κατηγοριοποιήσεις-Αναλύσεις Μεθοδολογιών Έρευνας και συσχετίσεις 

με Θεωρίες Μάθησης και Φιλοσοφικά παραδείγματα. Σύγχρονες τάσεις ερευνητικής 

προβληματικής και μεθοδολογίας.). Με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., 

της παρατήρησης και των μικροδιδασκαλίων θα γίνει κριτική ανάλυση της επάρκειας της 

διεπιστημονικότητας των αναλύσεων επί των παραγόντων που υπεισέρχονται στην 

έρευνα-δράση, καθώς και επί των παραμέτρων οικολογικής-συστημικής θεώρησης, στις 

σύνθετες και πολυπαραγοντικές συνθήκες περικειμένου πραγματικής ζωής, ποικίλων 

μαθησιακών περιβαλλόντων 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Βασικές και κεντρικές έννοιες εκπαιδευτικής έρευνας [Προβληματική, Θεωρητικό 

Πλαίσιο, Ερευνητικά Ερωτήματα, Μαθησιακό Περιβάλλον, Ρόλος ερευνητή, Πηγές-

Συλλογή-Επεξεργασία Ερευνητικών δεδομένων, Ηθική στην έρευνα κ.ά. ] 

Ιστορική Προσέγγιση γενικών τάσεων και ‘παραδειγμάτων’ στη μεθοδολογία έρευνας. 

Kατηγοριοποιήσεις Ερευνητικών Ερωτημάτων. Κατηγοριοποιήσεις-Αναλύσεις 
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Μεθοδολογιών Έρευνας και συσχετίσεις με Θεωρίες Μάθησης και Φιλοσοφικά 

παραδείγματα. Σύγχρονες τάσεις ερευνητικής προβληματικής και μεθοδολογίας. 

Κατηγορίες πεδίων έρευνας [συγκριτικές διακρατικές έρευνες, Έρευνες σε σύστημα 

εκπαιδευτικών μονάδων, έρευνες σε επιμέρους εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά. ] 

Κατηγορίες αντικειμένου έρευνας [Έρευνες ένταξης καινοτομικών μεθόδων (σε 

επικράτεια, περιφέρεια, σχολική μονάδα, τάξη κλπ), Έρευνες διοίκησης εκπαιδευτικών 

μονάδων, Έρευνες διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Έρευνες διαδικασιών 

μάθησης, Έρευνες σχεδιασμού νέων εκπαιδευτικών υλικών κ.ά. ] 

Κριτική ανάλυση τυπικών μεθόδων έρευνας, νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις και μικτές 

προσεγγίσεις. 

Επιμέρους κριτήρια ελέγχου ποιότητας έρευνας, προκειμένου να κριθεί ή να βελτιωθεί η 

αξία, η κοινωνική σημασία και νοηματοδότηση, η εγκυρότητα, η αυστηρότητα, η 

αξιοπιστία, η ηθική στην ερευνητική διαδικασία κ.ά, με παράλληλη έμφαση στην 

εξέταση αντιφάσεων στις οντολογικές και επιστημολογικές υποθέσεις και προϋποθέσεις 

που ενδεχόμενα να οδηγούν σε μη εγκυρότητα των ερευνητικών ισχυρισμών.   

Μελέτες και συμμετοχικές παρουσιάσεις αναλύσεων χαρακτηριστικών ερευνών. 

Μαθησιακοί στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα είναι ικανοί/ές να: 

• Να γνωρίσουν τρόπους και μέσα αναζήτησης και εύρεσης εστιασμένων ερευνητικών 

δημοσιεύσεων 

• Να αναγνωρίζουν τις γενικές κατηγορίες ερευνών στις οποίες εντάσσονται οι 

δημοσιευμένες έρευνες  

• Να αναλύουν πολυδιάστατα και κριτικά μια επαρκή ποικιλία δημοσιευμένων 

ερευνών  

• Να είναι ικανοί να εντοπίζουν τις απαιτούμενες διαστάσεις διεπιστημονικών και 

συστημικών αναλύσεων που προϋποθέτει μια ερευνητική προβληματική και ένα 

επαρκές θεωρητικό πλαίσιο. 

• Να είναι ικανοί να συσχετίζουν ερευνητικά ερωτήματα με κατάλληλες μεθοδολογίες 

έρευνας 

• Να γνωρίζουν τις πηγές συλλογής ερευνητικών δεδομένων, τους ηθικούς κανόνες 

και τις διαδικασίες συλλογής ερευνητικών δεδομένων 

• Να είναι ικανοί να επεξεργάζονται και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά 

ερευνητικά δεδομένα 

• Να είναι ικανοί να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα και να συζητούν 

συνθετικά επί αυτών 
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• Να είναι ικανοί να τεκμηριώνουν την εγκυρότητα και την κοινωνική αξία και 

σημασία ενός δικού τους ερευνητικού σχεδιασμού.   

• Να είναι συνολικά ικανοί να αντιλαμβάνονται τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές 

και οικονομικές παραμέτρους και τις επιπτώσεις, κατά τις διαδικασίες μάθησης, 

διδασκαλίας και διοίκησης, σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και περικείμενα, 

καθώς και σε ποικίλες συνθήκες καθημερινής ζωής. 

• Να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες ώστε να σχεδιάζουν ατομικά ή/και 

συνεργατικά ερευνητικά σχέδια για την διερεύνηση υπαρχόντων ή νέων μαθησιακών 

καταστάσεων και μοντέλων διοίκησης των πεδίων εκπαίδευσης των ενδιαφερόντων 

τους [ομάδα, τάξη/τμήμα, Σχολική Μονάδα, Κέντρο εκπαίδευσης, Κέντρο 

δημιουργικών δραστηριοτήτων, συστήματα εκπαιδευτικών μονάδων επιμέρους 

περιοχής, Περιφέρειας, Επικράτειας, αλλά και προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

Στελεχών ή Εκπαιδευτικών, Επιμόρφωσης Επιμορφωτών κ.ά.] 

 

 

Ε4  Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των 

Θετικών Επιστημών 

 

Σκοπός του μαθήματος 

Κεντρικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοηθεί η επιστημολογική και 

παιδαγωγική σημασία της σύνδεσης ανάμεσα στην έρευνα και στη διδασκαλία, που 

χαρακτηρίζει τη θεωρητική παραγωγή και την παιδαγωγική καινοτομία της Διδακτικής 

των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και 

να γίνουν εμφανείς οι μετατοπίσεις της θεωρητικής εστίασης των επιστημών.  

Για την κατανόηση αυτής της σύνδεσης θα αναλυθεί η σημασία και οι τεχνικές 

αναγνώρισης των πολλαπλών όψεων, ρόλων και δράσεων μιας διδακτικής κατάστασης, 

του ρυθμού εξέλιξης και της αλληλεπίδρασης αυτών των όψεων, ρόλων και δράσεων 

κατά την πορεία οικοδόμησης επιστημονικών εννοιών, αναπαραστάσεων της 

επιστημονικής δραστηριότητας και διεπιστημονικών συνδέσεων. 

Θα αναλυθεί η σημασία της συστημικής οπτικής και της κατασκευής διαγνωστικών-

αξιολογικών εργαλείων με στόχο τη συμπερίληψη των συνδέσεων και των όψεων, ρόλων 

και δράσεων στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και σύνταξη διπλωματικής εργασίας και 

διδακτικών προτάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα επιστημονικών 

ανακοινώσεων.  

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη μεθοδολογικών 

δεξιοτήτων, περιλαμβάνοντας: 
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– Εργαλεία επιστημολογικής και ψυχολογικής διάγνωσης-αξιολόγησης 

λανθασμένων διαδρομών, εκφράσεων και χρήσεων της επιστημονικής γνώσης. 

– Τεχνικές αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας και συνθετικής αξιοποίησης  

δεδομένων για το σχεδιασμό διδακτικών καταστάσεων των Θετικών Επιστημών 

με Διεπιστημονική προσέγγιση, με χρήση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού και 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 

– Τεχνικές αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας και συνθετικής αξιοποίησης 

δεδομένων για το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιβαλλόντων και 

εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με στόχο 

τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί : 

– να αναγνωρίζουν και να χαρακτηρίζουν τις όψεις, τους ρόλους, τις δράσεις και 

τις αλληλεπιδράσεις που χαρακτηρίζουν τη μάθηση και οικοδόμηση 

επιστημονικής γνώσης των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και των ΤΠΕ 

στο σύγχρονο περιβάλλον 

– να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής και ποσοτικής 

διερεύνησης επιστημονικά τεκμηριωμένων ερευνητικών ερωτημάτων, όπως:  

o αναζήτηση και λειτουργική αξιοποίηση επιστημονικών πηγών· 

o συλλογή-ανάλυση και ψηφιακή επεξεργασία πραγματικών δεδομένων και 

αξιοποίησης των πηγών του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να 

προσαρμόζουν τους διδακτικούς στόχους·  

o τεχνικές παρατήρησης, συνέντευξης, σχεδιασμού και στατιστικής 

επεξεργασίας ερωτηματολογίων  

o διεπιστημονική πλαισίωση σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες και 

τρόπους διδασκαλίας. 

– να κατασκευάζουν διαγνωστικά-αξιολογικά εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν 

στο πλαίσιο της Διδακτικής Μηχανικής 

– να συνθέτουν ένα σύνολο αποτελεσμάτων, να παρουσιάζουν αυτή τη σύνθεση 

προφορικά και να τη συντάσσουν γραπτά σε μορφή επιστημονικής ανακοίνωσης 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές της σύγχρονης 

επιστημονικής κοινότητας. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 

Οι διδακτικομαθησιακές μέθοδοι περιλαμβάνουν 

– Θεωρητικές Διαλέξεις. 

– Καθοδηγούμενες Δραστηριότητες. 
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– Ομοδοσυνεργατική παρουσίαση-διαπραγμάτευση θεμάτων. 

– Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για την κατάρτιση στη μεθοδολογία της 

παρατήρησης των διδακτικών καταστάσεων και της δημιουργίας πολλαπλών 

αναπαραστάσεων με χρήση εκπαιδευτικού υλικού και ΤΠΕ ως στοιχείων που 

διευρύνουν και ανατροφοδοτούν το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με 

στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 

Η αξιολόγηση συνδυάζει διαμορφωτικά και τελικά χαρακτηριστικά τόσο σε ατομικό, όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο και αφορά την  

– Συμμετοχή στις διαλέξεις και τις καθοδηγούμενες δραστηριότητες παρατήρησης, 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 

– Προφορικές παρουσιάσεις 

– Γραπτή κατάθεση της ομαδοσυνεργατικής κατασκευής διαγνωστικού-

αξιολογικού υλικού. 

 

Βιβλιογραφία, Προτεινόμενοι τόποι επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιήγησης. 

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην περιγραφή μαθήματος, στον 

ιστότοπο του Π.Μ.Σ  

 

 

ΜΔΕ  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται με 30 ECTS και οδηγεί στην απόκτηση 

του Διπλώματος. Σκοπός είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία 

και τις τεχνικές της επιστημονικής συνεργασίας και συμμετοχής στη θεωρητική και 

πειραματική τεκμηρίωση, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ή 

(και) στη διερεύνηση νέων πεδίων εφαρμογής των καινοτόμων ερευνητικών 

πορισμάτων. 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας συνδέεται με την αναγνώριση της διακριτής 

ατομικής ικανότητας κάθε φοιτήτριας και φοιτητή για επιστημολογική σύνθεση, 

τεχνολογική ενσωμάτωση, παιδαγωγική προσαρμογή  των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

στον σχεδιασμό της πρακτικής άσκησης, καθώς και με την αναγνώριση ικανοτήτων 

ερευνητικής συνεργασίας, ανάπτυξης πειραματικών πρακτικών.  

Περιλαμβάνει τη σύνθεση τριών σταδίων: 

1. Τεκμηρίωση στόχου, θεωρητική επεξεργασία ερευνητικής και πειραματικής 

μεθοδολογίας 

2. Αναζήτηση πηγών, κατασκευή εργαλείων, επεξεργασία υλικού. 
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3. Σχεδιασμός σύνθεσης πρακτικής άσκησης/έρευνας/πειράματος. 

Η Διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη γραπτής αναφοράς και την 

προφορική παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες μιας 

επιστημονικής ανακοίνωσης.  

Για την επίβλεψη της Διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο επιβλέπων Καθηγητής ή 

Καθηγήτρια από την ομάδα των Διδασκόντων και Διδασκουσών, σχεδιάζεταιη 

θεωρητική τεκμηρίωση, η πειραματική διαδικασία με την επιλογή της ερευνητικής 

μεθοδολογίας, τη διαμόρφωση των διδακτικών εργαλείων, του εκπαιδευτικού σεναρίου, 

της παιδαγωγικής μεθόδου, του εκπαιδευτικού υλικού και της αξιολόγησης.  

Η εκπόνηση και ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιείται 

και από συνεργατικές ομάδες έως 3 φοιτητών-τριών μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 

διδάσκοντα-ουσας, στην οποία προβλέπεται η διαφορική αξιολόγηση των φοιτητών-

τριών και. σχετική έγκριση της Συντονιστικής  Επιτροπής του ΜΠΣ 

Η γραπτή κατάθεση της διπλωματικής διατριβής γίνεται τουλάχιστον 20 μέρες πριν την 

προφορική παρουσίαση και εξέταση. 

Για την τελική αξιολόγηση της διπλωματικής συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή, η οποία 

λαμβάνει υπόψη την γραπτή αναφορά με προδιαγραφές επιστημονικής ανακοίνωσης, την 

αρτιότητα της προφορικής παρουσίασης  στα μέλη καθώς και την επάρκεια της 

επιστημονικής συνεργασίας και του αποτελεσματικού συντονισμού με τον/την 

Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια. 

 

 

  
ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο/η μ.φ. ο/η οποίος/α: (α) έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. για την απονομή Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», (β) 

έχει φοιτήσει δύο (2) ημερολογιακά εξάμηνα στο Π.Μ.Σ., και (γ) έχει εξεταστεί επιτυχώς 

σε τουλάχιστον έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορεί να μετακινηθεί το πολύ για ένα 

εξάμηνο με σκοπό την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών του σε πανεπιστήμιο του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
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E - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συνδέονται τόσο με τη φοίτηση όσο και με τη 

φοιτητική μέριμνα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογές του 

Πανεπιστημίου ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Όλες οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες με τους ίδιους κωδικούς (username & password). 

Για λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για 

κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. 

Λογαριασμός e-mail : Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριες λογαριασμό e-mail, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως προσωπική 

ηλεκτρονική διεύθυνση. Μέσω της διεύθυνσης αυτής, επικοινωνούν οι Γραμματείες των 

Τμημάτων και άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Η διαχείριση της αλληλογραφίας μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας : 

https://webmail.aegean.gr   

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο) 

Student Web: https://studentweb.aegean.gr/login.asp 

Οι μεταπτυχιακοί /ές φοιτητές και φοιτήτριες  έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται 

από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω web. Από την ηλεκτρονική γραμματεία μπορούν 

να : 

• ελέγχουν τη βαθμολογία στα μαθήματά τους 

• υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση Πιστοποιητικών (έκδοση 

βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας κλπ.) 

 

Πρόσβαση στα εργαστήρια πληροφορικής : Η είσοδος στους υπολογιστές των 

εργαστηρίων πληροφορικής προϋποθέτει τη χρήση των προσωπικών στοιχείων 

πρόσβασης χρήστη/χρήστριας. 

 

Ασύρματο δίκτυο στο Πανεπιστήμιο: Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς 

τους, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο σε όλους του χώρους του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης 

χρήστη/χρήστριας ( δίκτυο wifi: eduroam ) 

 

Διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης: Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς 

κωδικούς τους, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες (moodle) 

που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Μέσα από τις 

διαδικτυακές πλατφόρμες, έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων 

που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου ( URL: 

https://aegeanmoodle.aegean.gr ). 

 

 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Γραφείο Διασύνδεσης:  http://career.aegean.gr/ 

Erasmus+: http://erasmus.aegean.gr/el/ 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Πανεπιστημίου Αιγαίου:  

https://telephony.aegean.gr/directory/ 

ΥΠΕ – Υποστήριξη Χρηστών:  https://ype.aegean.gr/ypostiri3ixristwn 

ΥΠΕ – Οδηγίες Χρήσης υπηρεσιών: https://ype.aegean.gr/odigiesmenu 

https://webmail.aegean.gr/
https://studentweb.aegean.gr/login.asp
http://moodle.aegean.gr/
https://aegeanmoodle.aegean.gr/
http://career.aegean.gr/
http://erasmus.aegean.gr/el/
https://telephony.aegean.gr/directory/
https://ype.aegean.gr/ypostiri3ixristwn
https://ype.aegean.gr/odigiesmenu
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Γενικές Οδηγίες Σύνδεσης VPN ( ηλεκτρονική πρόσβαση σε διαθέσιμα επιστημονικά 

περιοδικά): 

https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn/genikesodigievpn 

 
 

 

  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου 

στεγάζεται στο κτήριο Κλεόβουλος, 

στον 1ο όροφο. 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι:  

Δευτέρα έως Παρασκευή : 07:30 - 20:00 

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα μέλη 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την   

άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η 

εγγραφή στη Βιβλιοθήκη.  

Οι χρήστες/χρήστριες θα πρέπει να 

έχουν υπόψη ότι οι ακόλουθες 

κατηγορίες υλικού δεν δανείζονται: 

• πληροφοριακά βιβλία 

• τεύχη των περιοδικών 

• οπτικοακουστικό υλικό 

• ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν 

αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο 

το χρονικό διάστημα που υπάρχει 

ζήτηση, κατά την κρίση της/του 

υπευθύνης/ου της Βιβλιοθήκης ή 

και μετά από συνεργασία με το 

Διδακτικό Προσωπικό του 

Ιδρύματος. 

• υλικό που έχει υποστεί φθορά και 

χρειάζεται συντήρηση 

• τεκμήρια της συλλογής της Γκρίζας 

Βιβλιογραφίας (πτυχιακές και 

μεταπτυχιακές εργασίες, 

διδακτορικές διατριβές, τεχνικές 

αναφορές) 

• σπάνιο υλικό 

• τα νέο-εισερχόμενα βιβλία πριν την 

πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργα-

σία τους. 

 

Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο 

υλικό της Βιβλιοθήκης είναι:  

α) Για τους / τις Διδάσκοντες/ουσες, 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και 

διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος 

, 2 εβδομάδες.  

β) Για τους/τις μεταπτυχαικούς/ές 

φοιτητές/τριες  Ιδρύματος, μια 

εβδομάδα.  

 

Η εκ συστήματος παρακράτηση υλικού 

της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε 

χρήστη και η εκπρόθεσμη επιστροφή 

αυτού επιφέρει προσωρινή αναστολή 

του δικαιώματος δανεισμού για ένα 

εξάμηνο, ύστερα από απόφαση της 

Τοπικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης.  

Κάθε εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει 

πρόστιμο ανάλογο προς τις ημέρες της 

καταχρηστικής παρακράτησης. 

Όποιος/Όποια φοιτητής/φοιτήτρια έχει 

δανειστικές εκκρεμότητες στη 

Βιβλιοθήκη, αδυνατεί να παραλάβει 

σχετική βεβαίωση και να συμμετάσχει 

στην τελετή καθομολόγησης. 

https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn/genikesodigievpn
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Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ τριες που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή 

τους έχουν το δικαίωμα  

• δωρεάν σίτισης 

• δωρεάν στέγασης 

• πλήρους υγειονομικής περίθαλψης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στον διαδικτυακό σύνδεσμο 

https://studies.aegean.gr/info 

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου 7ης 

Μαρτίου, Δημοκρατίας 1. 

Τηλ.: 22410-99012,99013, Fax: 22410-99024, E-Mail: merimna@rhodes.aegean.gr 

 
 

  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

Το Π.Δ. 160/2005 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους μ.φ.  

Η υποτροφία θεωρείται η απονομή εφάπαξ, ανά ημερολογιακό έτος, ενός ποσού όχι 

μεγαλύτερου από 1000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι από άλλη 

πηγή στήριξης του Π.Μ.Σ.. 

Υποτροφία απονέμεται στους μ.φ. του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση βάσει του 

Γενικού βαθμού πτυχίου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του αντίστοιχου 

έτους φοίτησης έπειτα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία μπορεί να καθορίσει 

και τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων.  

Οι μ.φ. οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή για την υποστήριξη των 

σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ.  

Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να λάβουν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - 

φοιτήτριες που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποιο άλλο οργανισμό ή φορέα. 

Αν κάποιος/α μ.φ. συμμετέχει αμειβόμενος σε πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να κάνει αίτηση για την χορήγηση 

υποτροφίας με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του είναι κατώτερη από το ποσό της 

υποτροφίας που προκηρύσσεται. 

 

  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

https://studies.aegean.gr/info
mailto:merimna@rhodes.aegean.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-

2018 

 

Τα μαθήματα διεξάγονται και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στη Ρόδο, στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το πρόγραμμα  διαρθρώνεται σε εντατικούς κύκλους (modules) ανά μήνα, με χρήση 

και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση φοιτητών 

και φοιτητριών που δεσμεύονται  επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.  

Η Χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε Τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με 

το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  

διπλωματικής εργασίας. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 

2017  για το χειμερινό εξάμηνο και το Φεβρουάριο του 2018 για το εαρινό εξάμηνο. 

Ολοκληρώνονται στο τέλος Ιανουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα. 

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά εντατικούς κύκλους (modules) όπου 

συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες.  

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 

εβδομάδες για εξετάσεις (Οι εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε 

εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική εξεταστική περίοδος προβλέπεται το Σεπτέμβριο).  

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται 10 έως 13 

διδακτικές συνεδρίες.  

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων ο μ.φ. παρακολουθεί υποχρεωτικά, τα μαθήματα, 

τις πρακτικές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. 

Ο Μ.Φ. μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου και εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα 

μαθήματα των δύο εξαμήνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας (Thesis). 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι προσκεκλημένοι εισηγητές που 

προγραμματίζεται να συμβάλλουν στο Π.Μ.Σ. είτε στο πλαίσιο μαθημάτων, είτε στο 

πλαίσιο Ημερίδων –Συνεδρίων που οργανώνει ή συμμετέχει το Πρόγραμμα είναι : 

• Professeur Jean Dhombres, Directeur  στο Centre Alexandre Koyré 

• Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής, του Τμήματος Επικοινωνίας και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ 

• Βασιλεία Χατζηνικήτα Καθηγήτρια, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
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• Ελένη Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

• Βασίλης Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

• Ερρίκος- Γεώργιος Χλαπάνης, Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός  

• Αργουρούλα  Πέτρου, Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός Σχολείου Ειδικής Αγωγής 

• Αναστάσιος Κυπριανίδης, Διδάκτωρ, Ερευνητής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

• Νικόλαος Δαπόντες, τ. Σχολικός Σύμβουλος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

  



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018 33 

 

  
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 
Φραγκίσκος 

Καλαβάσης 

Καθηγητής  

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

 Μαθηματικός με Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορική διατριβή (1987) στη 

Διδακτική των Μαθηματικών στα Πανεπιστήμια Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών) 

και Université Paris 7 (UER de Didactique de Mathematiques). Διδάσκει στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 1989, έχει συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια 

Αθηνών, Πατρών, καθώς και με το Université des Versailles-Saint Quentin en 

Yvelines ως Επισκέπτης Καθηγητής (2006-7, 2011-12). 

Το επιστημονικό του έργο είναι στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών, όπου 

έχει επιμεληθεί τους πέντε συλλογικούς τόμους Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών 

(Εκδόσεις Προτάσεις 1992, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1994, Gutenberg 1997, 1998, 

2000) σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη και στο πεδίο της 

Εκπαιδευτικής Μηχανικής, όπου έχει επιμεληθεί τους επτά συλλογικούς τόμους 

Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Εκδόσεις Ατραπός και Διάδραση 2007-1015) 

σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αναστάσιο Κοντάκο.  

Η έμφαση του έργου στη Διδακτική μαθηματικών εντοπίζεται στην αναζήτηση 

των σχέσεων μεταξύ των αναπαραστάσεων και της κατανόησης των μαθηματικών 

εννοιών, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους αυτή η σχέση μπορεί να 

ενταχθεί στο Σχεδιασμό της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Στο πρόσφατα εκδοθέν 

βιβλίο «Ανάμεσα στο Μέρος και στο Όλο. Αναστοχαστική Οικοδόμηση 

Μαθηματικών Εννοιών»(Gutenberg 2015) που συνέγραψε από κοινού με τον Δρ. 

Ανδρέα Μούτσιο-Ρέντζο αναπτύσσεται αναλυτικά η παραπάνω οπτική. 

Από αυτή τη σκοπιά έχει διευρύνει την έρευνά του σε ζητήματα Εκπαιδευτικής 

Μηχανικής και Μαθησιακής Τεχνολογίας. Έχει προσανατολιστεί στα συστημικά 

μοντέλα για την περιγραφή της πολύπλοκης νοημοσύνης και την προσέγγιση της 

ευρύτερης έννοιας του Μανθάνοντος Οργανισμού (άτομο, συλλογικότητα, 

οργανισμός) με στόχο την εφαρμογή στη Διακυβέρνηση των Σχολικών Μονάδων. 

Σε αυτό το πεδίο εντάσσεται η συνεργασία του με το Εργαστήριο LAREQUOI ( 

LaboratoiredesRecherchesenQualité, Organisation, Intelligences) στο Université 

des Versailles. 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή 

περιοδικά, έχει επιμεληθεί εκδόσεις 22 επιστημονικών βιβλίων και έχει διατελέσει 

επιστημονικός υπεύθυνος σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (Erasmus, Tempus, 

Interreg II & III). 

Έχει οργανώσει εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικές 

συναντήσεις. Ακόμη, επί σειρά ετών υπήρξε Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής 

της Επιθεώρησης Μαθηματικής Εκπαίδευσης της ΕΜΕ «Ευκλείδης γ’» και είναι 

Διευθυντής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal for 

Mathematics in Education (HMS I JME, http://www.hms.gr/node/261 ). 

 Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 

και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (2002-2006), Πρόεδρος της Συνόδου των 

Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδος και Κύπρου (2004-2006), 

Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(2007-2011). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και 

Διδακτικής Μηχανικής (http://ltee.org/main/lang/en-us/), όπου έχει επιβλέψει την 

εκπόνηση 5 διδακτορικών διατριβών. Από το 2014 είναι Διευθυντής 

Μεταπτυχιακού ΠΣ "Διδακτική των Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση" 

Έχει διατελέσει πολλές θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), είναι 

ιδρυτικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ  και αιρετό μέλος της Διεθνούς 

Επιτροπής Commission Internationale pour l’Etude et l’Amélioration de 

l’Enseignement des Mathématiques (C.I.E.A.E.M. http://www.cieaem.org/ ). 

Το 2014 ήταν ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 31ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (ΕΜΕ, Βέροια). 

Έχει δημοσιεύσει δυο ποιητικές συλλογές  Έγχρωμες σκιές ( Gutenberg, σειρά 

Λάλον Ύδωρ, 2011) και Η ποικιλία  της επανάληψης ( Gutenberg, σειρά Λάλον 

Ύδωρ, 2015). 

Αναστάσιος 

Κοντάκος Καθηγητής 

 Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης και έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γερμανία. Εκεί σπούδασε Παιδαγωγική και Φιλοσοφία στο 

Παιδαγωγικό και Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
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Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Πανεπιστημίου Στουτγάρδης όπου και συνέγραψε τη Διδακτορική Διατριβή του 

με θέμα: «MenschenBrauchenMythen. StudiezumBildungswertdesMythos». 

Δίδαξε ως εντεταλμένος Διδάσκων του Παιδαγωγικού Τμήματος της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Στουτγάρδης. 

Από το 1995 έως το 1998 υπηρέτησε ως διδάσκων του Π.Δ. 407/80 στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων του πανεπιστημίου Αιγαίου 

στη Ρόδο. Το 1998 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τ.Ε.Π.Α.Ε. Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη Ρόδο, το 2003 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2007 Καθηγητής.  Τα 

μαθήματα που διδάσκει κυρίως είναι: Ι. σε προπτυχιακό επίπεδο: Ιστορία της 

Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Παιδαγωγική/Διαπολιτισμική 

Επικοινωνία, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Θεωρίες και Μοντέλα Σχολικής 

Ανάπτυξης. ΙΙ. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» το μάθημα «Θέματα Επικοινωνίας στη 

Διοίκηση και την Εκπαίδευση» και «Θεωρίες και Μοντέλα Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού».  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Μη Λεκτική 

Συμπεριφορά, Παιδαγωγική των Μέσων,  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων, 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. 

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών 

συνεδρίων. 

Είναι Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων». Έχει διατελέσει Κοσμητεύων στη Σ.Α.Ε., Πρόεδρος 

και Αντιπρόεδρος του Διδασκαλείου Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Διευθυντής του Π.Ε.Κ Πειραιά, 

Μέλος διοικητικού συμβουλίου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., αντιπρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και 

υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού ΕΛ.Ε.Ι.Ε.. Είναι μέλος της ISCHE 

(InternationalStandingConferencefortheHistoryEducation) και Επιστημονικός 

Σύμβουλος του έγκριτου Γερμανικού Περιοδικού ZfE 

(ZeitsschriftfürErziehungswissenschaft), VerlagLeskeundBudrich, Opladen. 

Αγγελική 

Δημητρακοπούλου 

Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 Η Αγγελική Δημητρακοπούλου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο 

«Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στην 

Εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βασικές σπουδές Φυσικών Επιστημών (Παν/μιο 

Πατρών, 1986), έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA, 1990) και διδακτορικό από 

το University Paris 7, Denis Diderot, France (1995). Διετέλεσε εκλεγμένη 

«Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού» Πανεπιστημίου Αιγαίου 

[09.2010-08.2014].  

Την τελευταία δεκαπενταετία, σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών, διδάσκει μαθήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την ένταξη και την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, καθώς και για ζητήματα μάθησης, 

ερευνητικών προσεγγίσεων και συναφούς εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, 

δίνει έμφαση στη διδασκαλία σε προγράμματα επιμόρφωσης επιμορφωτών 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Έχει 

επιβλέψει οκτώ (8) διδακτορικές διατριβές, που έχουν υποστηριχτεί δημόσια, ενώ 

επιπρόσθετα, έχει κληθεί να συμμετάσχει σε αξιολόγηση πλήθους διδακτορικών 

διατριβών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και διατριβών Υφηγεσιών. 

Το δημοσιευμένο της έργο συνίσταται σε πάνω από 160 δημοσιεύσεις που 

αφορούν: (i) Σχεδιασμό διερευνητικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης και 

επιμέρους γνωστικών εργαλείων και εφαρμογών (ii) Σχεδιασμό μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού (iii Ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή 

διδακτική πρακτική και θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής (iv) Mεθόδους και 

προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

η Α.Δ. είναι κυρίως γνωστή από τις αρχές της δεκαετίας 2000-2010 για το έργο 

της (δημοσιεύσεις, διεθνής παρουσία, ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα) στο πεδίο των 

«Συνεργατικών Τεχνολογικών Περιβαλλόντων Μάθησης», καθώς και στο πεδίο 

της «Ανάλυσης των Αλληλεπιδράσεων συμμετεχόντων σε τεχνολογικά 

περιβάλλοντα μάθησης με στόχο την επίγνωση, τον αναστοχασμό και την αυτό-

ρύθμιση», έχοντας συμβάλει στην εγκαθίδρυση του ευρύτερου πεδίου της 

«Μαθησιακής Αναλυτικής», ενώ καταγράφονται άνω των 1200 ετεροαναφορών 

στις δημοσιεύσεις της (στην αγγλική και γαλλική γλώσσα). Eχει κληθεί ως 

προσκεκλημένη ομιλήτρια (keynotespeaker) σε άνω των  έντεκα (11) διεθνών και 

εθνικών συνεδρίων και workshops. 
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Όσον αφορά την διεθνή Ακαδημαϊκή της δραστηριότητα:  (Α) Έχει υπάρξει κύριο 

μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών Διεθνών Eπιστημονικών Eνώσεων: 

Association: ΙSLS – CSCL (Member of Executive Committee, 2004, Conference 

Committee member of ISLS, 2010-2012,),  IFIP/ International Federation of 

Information Processing (RepresentativeofGreece, TC3 group, 2002-2005). (Β) 

κύριο μέλος Ευρωπαϊκών Δικτύων Αριστείας: Kaleidoscope Network of 

Excellence (electedmemberofCoreGroup: 2004-2007), Board member του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερευνητικών Εργαστηρίων TELEARC (Τechnology 

Enhanced Learning European Advanced Research Consortium). (C) Eίναι 

Associate Editor του Ιnternational Journal of Instruction, μέλος εκδοτικής 

επιτροπής (editorialboard) του περιοδικού (ijCSCL/ Ιnternational Journal of 

Computer Supported Collaborative Learning) και του STICEF 

(SciencesetTechnologiesdel’ 

InformationdelaCommunicationpourl’EducationetlaFormation”. Eίναι κριτής 

διεθνών περιοδικών και σειράς βιβλίων (CSCL book series, Springer), όπως και 

κριτής διεθνών οργανισμών για βραβεία σε ακαδημαϊκά λογισμικά. (D) Ηταν 

Conference Chair του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου CSCL2009 (Computer Supported 

Collaborative learning), καθώς και του 3ου Συνεδρίου της ΕΤΠΕ (2002), ενώ έχει 

υπάρξει μέλος ‘Program Committee’ σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έχει 

συνδιοργανώσει, με διακεκριμένους ερευνητές πολυήμερα workshops, symposia, 

summer schools, (1st& 2nd Computer Based Inquiry Learning International 

Workshop,  Τechnologies and Learning, ICO Summer School), καθώς και 

θεματικά workshops στα πλαίσια διαφορετικών διεθνών συνεδρίων.  (E) Έχει 

προσκληθεί για κεντρικές ομιλίες σε δεκατρία (13) Διεθνή Συνέδρια, Symposium 

και Summer-Schools καθώς και σε ανοικτές διαλέξεις Πανεπιστημίων κλπ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Καθηγήτριας Α. Δημητρακόπουλου 

είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο : http://ltee.aegean.gr/adimitr/ 

Σουλτάνα   

Καφούση 

Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 H Σόνια Καφούση είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό 

αντικείμενο Διδακτική Μαθηματικών. Είναι μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής 

Επιτροπής CIEAEM (International Commission for the Study and Improvement of 

Mathematics Education). Έχει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και 

ελληνικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Τα μαθηματικά 

των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος» (σε συνεργασία με την κ. Χρυσάνθη 

Σκουμπουρδή, 2008, Εκδόσεις Πατάκη) και «Σχολική τάξη, οικογένεια, κοινωνία 

και μαθηματική εκπαίδευση» (σε συνεργασία με τον κ. Πέτρο Χαβιάρη, 2013, 

Εκδόσεις Πατάκη). Περισσότερες πληροφορίες: http://ltee.aegean.gr/kafousi 

Χρυσάνθη 

Σκουμπουρδή 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου  

 Η Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού». Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε 

διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, 

σε ιστοσελίδες, καθώς και σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους. Είναι 

συγγραφέας δύο επιστημονικών βιβλίων και συν-συγγραφέας άλλων δύο. Έχει 

συμμετάσχει σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος 

επιστημονικών ενώσεων, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής 

επιστημονικών περιοδικών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στο 

σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού και 

παιχνιδιού για τη διδασκαλία/μάθηση των μαθηματικών. 

Γεώργιος Φεσάκης 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 Ο Γιώργος Φεσάκης υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π. Αθήνας (1994) καθώς και του διετούς 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα» του ίδιου τμήματος (1996 - υποτροφία επίδοσης του ΙΚΥ). Έχει 

πτυχίο παιδαγωγικής (1999) από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Πατρών (νυν 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε/Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) και διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Διδακτική της 

Πληροφορικής από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2003). Εργάσθηκε 

το διάστημα 1994-1996 ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ενώ από το 1998 είναι επιστημονικός 

συνεργάτης του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής 

Μηχανικής (http://ltee.aegean.gr) του ΤΕΠΑΕΣ και συμμετείχε στην υλοποίηση 

σημαντικού αριθμού Ελληνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Το διάστημα 

1999-2007 υπηρέτησε ως μόνιμος καθηγητής Πληροφορικής την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Παράλληλα δίδαξε, βάσει του Π.Δ. 407/80, ως εντεταλμένος 

http://ltee.aegean.gr/adimitr/
http://ltee.aegean.gr/kafousi
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Λέκτορας στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στα έτη 2004-2007. Στο 

ΠΜΣ “Διδακτική των Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε.: Διεπιστημονική προσέγγιση” 

διδάσκει από το 2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τη Διδακτική της Πληροφορικής και των Μαθηματικών, την Μαθησιακή 

Τεχνολογία, και την Υπολογιστική Σκέψη σε σχέση με το STEAM. Έχει 

δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά 

ενώ έχει συμμετάσχει στην οργάνωση σχετικών συνεδρίων. Περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο του είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: 

http://ltee.aegean.gr/gfesakis 

Παναγιώτης 

Σταμάτης Επίκουρος 

Καθηγητής 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

    Ο Παναγιώτης Ι. Σταμάτης γεννήθηκε στη Ρόδο. Σπούδασε τις Επιστήμες 

της Αγωγής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης, στο Τμήμα 

Νηπιαγωγών, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο Διδασκαλείο 

"Αλέξανδρος Δελμούζος" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου ολοκλήρωσε 

διετή κύκλο Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή. Στο Τμήμα Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπόνησε και ολοκλήρωσε με άριστα τη διδακτορική 

του διατριβή, στην Παιδαγωγική Επικοινωνία (με έμφαση στη μη λεκτική 

επικοινωνία στην προσχολική αγωγή).  

   Από το 1989 έως το 2012 υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

αποκομίζοντας μεγάλη διδακτική και διοικητική εμπειρία. Αποχώρησε ως 

Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, όταν διορίστηκε Λέκτορας στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 2014 εκλέχθηκε και διορίστηκε στο Τμήμα 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο "Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και 

Πρωτοσχολική Εκπαίδευση".  

    Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία καθώς έχει διδάξει επί σειρά ετών 

(εκτός από την Π.Ε.) στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα 

Διδασκαλεία Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και Αλέξανδρος Δελμούζος, στα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και 

«Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

“Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους” και στο Διατμηματικό-

Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού 

Τομέα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». 

    Επίσης, έχει διδάξει στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγική και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, σε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Επιμορφωτικού 

Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πειραιά, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Οργανισμού 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), του Επιμορφωτικού 

Προγράμματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ινστιτούτου 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου 

Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.). του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κ.ά.  

    Έχει συμμετάσχει σε διοργανώσεις συνεδρίων, ως εισηγητής ή μέλος 

οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών. Έχει συμμετάσχει σε 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Έχει εκδώσει, μόνος ή σε 

συνεργασία, παιδαγωγικά κ.ά. βιβλία. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε 

εφημερίδες, σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και 

συλλογικούς τόμους. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε ελληνικούς φορείς 

και στα Πανεπιστήμια FreieBerlin, Erfurt, Potsdam, Hamburg και Tübingen.  

Έχει τιμηθεί για το συγγραφικό του έργο από φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και από κοινωνικούς φορείς, όπου και έχει αναπτύξει πολυετή 

δράση. Είναι μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Είναι έγγαμος και 

πατέρας δυο παιδιών.  

Μιχαήλ Σκουμιός 

Επίκουρος 

 Ο Μιχαήλ Σκουμιός είναι Επίκουρος Καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
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Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Αιγαίου. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και πτυχιούχος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις 

διδακτορικές του σπουδές στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Τα 

κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία και μάθηση των 

Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς 

επίσης και στην ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Εργασίες του έχουν 

δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους 

και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. 
 

Βασίλης Κόμης 

Καθηγητής 

Τ.Ε.Α.Π.Η 

Πανεπιστημίου 

Πατρών 

 Ο Βασίλης Κόμης κατέχει Πτυχίο Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

(1983-1987), μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (Thèse de Doctorat, 1988-

1993) στη Διδακτική της Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Paris 7 με υποτροφία 

του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Υπηρετεί ως Καθηγητής στο Τμήμα 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική της Πληροφορικής 

και Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση" . 

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της 

Διδακτικής της Πληροφορικής και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το 

δημοσιευμένο του έργο μέχρι το 2014 αποτελείται από δύο (2) βιβλία στα γαλλικά, 

εννέα (9) βιβλία στα ελληνικά, στα τρία εκ των οποίων είμαι μοναδικός 

συγγραφέας, σαράντα έξι (46) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, δεκαοκτώ(18) 

εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα Sciences Citation & Social Sciences 

Citation Indexes, δεκαεπτά (17) κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές και ογδόντα 

τρεις (83) εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Έχω 

επίσης δημοσιεύσει δεκαεπτά (17) άρθρα σε ελληνικά περιοδικά, ογδόντα τρεις 

(83) εργασίες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων και τρία (3) διδακτικά βιβλία. 

Στο σύνολο του έργου μου έχει συνεργαστεί με περισσότερους από ογδόντα (80) 

ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του είναι διαθέσιμες στο: 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=76 

Κωνσταντίνος 

Τάτσης 

Επίκουρος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ 

Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων 

 Ο Κωνσταντίνος Τάτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο 

«Μαθηματικά και Διδακτική Μαθηματικών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Απόφοιτος του 

Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει εργαστεί ως 

εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ως διδάσκων και μέλος 

ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα 

μαθήματα που έχει διδάξει σε τμήματα ΑΕΙ αφορούν στα Μαθηματικά και τη 

Διδακτική Μαθηματικών, ενώ έχει διδάξει και σε Διδασκαλεία παιδαγωγικών 

τμημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη 

μαθησιακών καταστάσεων, με έμφαση στις λεκτικές αλληλεπιδράσειςκατά την 

επίλυση προβλημάτων. Ο κ. Τάτσης έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική και 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω πλήθους δημοσιευμένων άρθρων σε 

επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα περισσότερα εκ των 

οποίων διεθνή. Επιπλέον, συμμετέχει σε διεθνείς επιτροπές συνεδρίων και 

κριτών εργασιών σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Ο κ. Τάτσης είναι 

εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Έρευνα 

στη Μαθηματική Εκπαίδευση (ERME), με θητεία έως το 2021 (ιστότοπος 

κοινότητας: http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/). 

Ανδρέας  

Μούτσιος-Ρέντζος  

Mεταδιδακτορικός, 

Ερευνητής 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

 Ο Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος είναι κάτοχος PhD στη Διδακτική των 

Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο του Warwick), M.Sc. στη Διδακτική των 

Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο του Warwick) και Πτυχίου Μαθηματικών (Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας).Έχει διδάξει και διδάσκει μαθήματα 

σχετικά με την Διδακτική των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθήνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται σε διάφορα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν:Γνωστικές και μαθησιακές προδιαθέσεις, θυμικό 

και στρατηγικές στη Διδακτική των Μαθηματικών· Επιχειρηματολογία και 

απόδειξη στη Διδακτική των Μαθηματικών· Φαινομενολογία και Διδακτική των 

Μαθηματικών· Συστημική θεωρία και Διδακτική των Μαθηματικών· Ειδικά 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=76
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θέματα επικοινωνίας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Για αναλυτικότερο 

Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Σπουδών και Επιστημονικής 

Δραστηριότητας βλ. https://sites.google.com/site/moutsiosrentzos/. 

Γιώργος Κρητικός 

Μεταδιδακτορικός 

ερευνητής 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

 Ο Δρ. Γεώργιος Κρητικός είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (2001), κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος «Ηλεκτρονικής Φυσικής και Ραδιοηλεκτρολογίας 

(Τηλεπικοινωνιών)» του ΑΠΘ (2004), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη 

διδακτική της Φυσικής με χρήση ΤΠΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2013). Από 

το 2005 εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δωδεκανήσου ως 

εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών, ενώ από τον Ιούλιο του 2014 έως σήμερα 

είναι υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Νοτίου 

Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Επίσης, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής (από 

τον Σεπτέμβριο του 2016) και μέλος του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας 

και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει 

επιστημονικά άρθρα σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, καθώς και σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 

   

   

 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 

JeanDhombres, 

Καθηγητής, 

Διευθυντής  στο 

Centre Alexandre 

Koyré, 
 

 Ο καθηγητήςJean Dhombres Μαθηματικός και Ιστορικός των Επιστημών. 

Ομότιμος Διευθυντής στο CNRS, Διευθυντής Σπουδών στο Centre Alexandre 

Koyré. Ειδικός αναφορικά με τη λειτουργία μαθηματικών εξισώσεων και στη 

χρησιμότητά τους στην επιστημολογία.  Ειδικός στην ιστορία της Επιστήμης και 

την διάδοση των Επιστημονικών ιδεών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

Περισσότερες πληροφορίες για τον Καθηγητή JeanDhombres και το έργο του είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

http://koyre.ehess.fr/docannexe/file/376/cv_dhombres.pdf 
Μιχάλης Μεϊμάρης 

Ομότιμος Καθηγητής 

του Τμήματος 

Επικοινωνίας και 

Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης του 

ΕΚΠΑ 

 Ο καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης είναι ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου 

Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει 

Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων 

με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο Παρίσι (Πανεπιστήμιο Παρισίων VI Pierre et 

Marie Curie).  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Νέες Τεχνολογίες στην 

Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., στο Νέο Τεχνολογικό 

Επικοινωνιακό Περιβάλλον και τον σχεδιασμό του, στην Ψηφιακή Αφήγηση, στην 

Οπτική Επικοινωνία, στα Πολυμέσα, στην Ανοικτή, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση, στη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι, καθώς και στην 

κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτών και δημοσιογράφων στον τομέα των 

Νέων Τεχνολογιών. 

Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης 

Επικοινωνίας, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της Εθνικής 

Επιτροπής Βραβείων Möbius, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Maison 

des Sciences de l’Homme Nord της Γαλλίας και του C.I.T.I. του Πανεπιστημίου 

της Λισσαβόνας. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Γαλλικών 

Εργαστηρίων (French Laboratories of Excellence) της Εθνικής Επιτροπής 

Έρευνας της Γαλλίας (ANR). Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην 

Εκπαίδευση της UNESCO (UNESCO Institute for Information Technologies in 

Education - IITE). Του έχει απονεμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία ο τίτλος του 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (Ιππότης του Τάγματος του 

Ακαδημαϊκού Φοίνικα).   

Βασιλεία 

Χατζηνικήτα  

Καθηγήτρια, 

Εληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 

 H Βασιλεία Χατζηνικήτα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πράξη, 

Διευθύντρια Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην 

Εκπαίδευση» και Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη 

μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, τη διδακτική των φυσικών επιστημών, 

τον επιστημονισμό εγγραμματισμό - PISA, τις εικόνες των μαθητών για την 

https://sites.google.com/site/moutsiosrentzos/
http://koyre.ehess.fr/docannexe/file/376/cv_dhombres.pdf
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επιστήμη και τους επιστήμονες, την ανάλυση, παραγωγή και αξιολόγηση 

συμβατικού και εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού. Σημαντικός αριθμός 

επιστημονικών της εργασιών έχουν δημοσιευτεί, μετά από κρίση, σε 

επιστημονικά, διεθνή και ελληνικά, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και 

σε συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (KEE) και του Οργανισμού Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), εμπειρογνώμονας σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 

Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Εθνική Διαχειρίστρια και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. 

Κύζα Ελένη, 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

 Η Δρ. Ελένη Α. Κύζα είναι Επίκουρη καθηγήτρια στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας στο τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο 

πρόγραμμα Learning Sciences του Northwestern University, με ειδίκευση στη 

γνωστική επιστήμη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Ed.M.) από το 

πρόγραμμα Τεχνολογία και Εκπαίδευση από το Harvard Graduate School of 

Education, Πτυχίου στην Εκπαίδευση (B.Sc. in Εducation, summa cum laude) με 

ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Boston University και Δίπλωμα 

Δασκάλου από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Εργάστηκε ως ερευνήτρια 

στο πανεπιστήμιο Northwestern (ΗΠΑ), και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διδάξει σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο ρόλο των 

σύγχρονων τεχνολογιών στη μάθηση και διδασκαλία, και το σχεδιασμό και 

διερεύνηση αλληλεπιδραστικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης. Η Δρ. 

Κύζα είναι συντονίστρια του ευρωπαϊκού προγράμματος Digital support for 

Inquiry, Collaboration, and Reflection on Socio-Scientific Debates (CoReflect) 

[Ψηφιακή υποστήριξη για τη διερώτηση, τη συνεργασία και τον αναστοχασμό σε 

κοινωνικο–επιστημονικές διαλογικές αντιπαραθέσεις]. Το CoReflect 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Επιστήμη στην Κοινωνία (Science in Society) 

του 7ου Χρηματοδοτικού Πλαισίου Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

εστιάζει στο σχεδιασμό και ερευνητική εγκυροποίηση διαδικτυακών 

περιβαλλόντων μάθησης με διερώτηση στο πλαίσιο επίλυσης κοινωνικων-

επιστημονικών ζητημάτων όπως είναι τα γενικά τροποποιημένα προϊόντα. 

Γεώργιος Ερρίκος 

Χλαπάνης, Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Εκπαιδευτικός   

 Με βασικές σπουδές Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1991), και 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έγινε Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (2006) σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. με αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και δημιουργία κοινοτήτων μάθησης.  

Είναι Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από το 1995) και 

Διευθυντής στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Κω (2011 ως σήμερα), Υπεύθυνος 

Πληροφορικής και Τεχνολογικών (1996-2000) Β.Σ. Δωδεκανήσου. Παράλληλα, 

εργάζεται επιστημονικά ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  (2008 έως σήμερα), με ευθύνη στην 

επίβλεψη διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακού επιπέδου στο αντικείμενο της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχει διδάξει επίσης ως Καθηγητής – σύμβουλος στη 

Θεματική Ενότητα «ΕΚΕ51 - Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση 

Ενηλίκων» (2010-2011 και 2011-2012). Επιπρόσθετα, έχει διδάξει ως συνεργάτης 

του ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του 

ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστημίου Αιγαίου, διδάσκοντας ή συνδιδάσκοντας αντικείμενα 

συναφή κυρίως με τις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 επιστημονικά άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια και περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει στην οργάνωση συνεδρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του είναι διαθέσιμες στο 

http://users.sch.gr/hlapanis/portal/ 

Αργουρούλα. 

Πέτρου, Διδάκτωρ 

Εκπαιδευτικός 

Ειδικής Αγωγής 

 

 Με πτυχίο Πληροφορικής (Ε.Κ.Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994) στην επιστημονική 

κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, απέκτησε Παιδαγωγικό Πτυχίο (Π.Α.Τ.Ε.Σ- 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Πατρών, 1999) . καθώς και δύο Διπλώματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και στα Πληροφοριακά συστήματα» ( 

ΕΚΠΑ,1999) και «Πληροφορική και Διοίκηση» (ΑΕΙ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

Πειραιά, 2001). Έγινε Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου σε αντικείμενο 

http://users.sch.gr/hlapanis/portal/
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συναφές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., και ιδιαίτερα εργαλείων επικοινωνίας και 

συνεργασίας για την υποστήριξη μαθητών με κινησιακές αναπηρίες (2012) 

Είναι Καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19) από το 1999, και διδάσκει στη σχολική 

μονάδα Ειδικό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αθηνών.  Είναι πιστοποιημένη 

επιμορφώτρια Ειδικής Αγωγής, ενώ ως καθηγήτρια Πληροφορικής έχει διδάξει 

στις στρατιωτικές σχολές ΣΜΥΝ και ΣΤΥΑ και στην εκπαίδευση Ενηλίκων (ΚΕΕ 

Ηλιούπολης). Είναι αξιολογήτρια- μέλος των επιτροπών αξιολόγησης κι επιλογής 

εκπαιδευτικού λογισμικού, ενταγμένη στο Μητρώο αξιολογητών εκπαιδευτικού 

λογισμικού (2006 ως σήμερα). Πριν εργασθεί ως εκπαιδευτικός είχε εργαστεί ως 

Μηχανικός Υπολογιστών στην Intracom και στη HEWLETT PACKARD. Τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: Καινοτομία στην 

Εκπαίδευση(Τεχνολογία, Πρακτικές, Πολιτικές κλπ), Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

στην Ειδική Αγωγή (Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες, Ειδική Αγωγή και 

Συνεργατική μάθηση), Μαθησιακά Περιβάλλοντα, Θέματα Ασφάλεια διαδικτύου, 

Ρομποτική, Υποστηρικτική Τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη. Έχει συμμετάσχει σε 

ερευνητικά προγράμματα (Health One, Connect, SCHOOL FORESIGHT 

School+, ΕΠΙΝΟΗΣΗ. Υπεύθυνη Προγραμμάτων Comenius (ΣωκράτηςII & Δια 

βίου Μάθηση),των E-tweening καθώς και των IST προγραμμάτων που 

αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών. Εχει 

δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και 

περιοδικά 

Αναστάσιος 

Κυπριανίδης 

Διδάκτωρ 

Ερευνητής, 

Σύμβουλος 

Επιβχειρήσεων 

 Διαθέτει Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ing.) από το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1974) και Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών 

Επιστημών (Dr. rer. nat.) από το Τμήμα Mαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

(1979) του Πολυτεχνείου RWTH Aachen Γερμανίας. Έχει θητεύσει 

Επιστημονικός Βοηθός στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 

(1974-76) και στο Ινστιτούτο Υλικών της Ηλεκτρολογίας (1974-1975), 

Επιμελητής στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του 

Πολυτεχνείου RWTH Aachen (1976-1979), Ειδικός Επιστήμονας στο Φυσικό 

Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης (1981-83) όπου δίδαξε μεταξύ άλλων  Ιστορία 

και Φιλοσοφία της Φυσικής, και Επισκέπτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο 

Θεωρητικής Φυσικής Henri Poincare του CNRS στο Παρίσι (1983-1988), με 

αντικείμενο τη βασική έρευνα σε περιοχές της θεωρητικής και μαθηματικής 

φυσικής. Από το 1986 έως το 1988, διατέλεσε βοηθός Συντάκτης του Τομέα 

Γενικής Φυσικής στο επιστημονικό περιοδικό Physics Letters A 

(NorthHollandPubl. Co). Ο Τ. Κυπριανίδης έχει άνω των 60 δημοσιεύσεων σε 

επιστημονικά περιοδικά θεωρητικής και μαθηματικής φυσικής και είναι 

συγγραφέας (μαζί με τον Δ. Σαρδελή) βιβλίου με τίτλο «Δυναμική των 

Επιστημονικών Επαναστάσεων». Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων. 

Βασίλης 

Παπαβασιλείου, 

Επίκουρος 

Καθηγητής 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

με έμφαση στην Παιδαγωγική Διάσταση». 

 Σπουδές: 

• Πτυχιούχος Φιλοσοφική Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης, (1982).  

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (2006).  

• Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (2009). Περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο του Βασίλη Παπαβασιλείου είναι διαθέσιμες στον 

ιστότοπο http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/staff///PAPAVASILEIOU_CV.pdf  

Νικόλαος Δαπόντες, 

τ. Σχολικός 

Σύμβουλος 

εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 

 O Νίκος Δαπόντες γεννήθηκε το 1948 στην Ερμούπολη Σύρου. Πτυχιούχος του 

Φυσικού Τμήματος Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος DEA στη 

Διδακτική της Φυσικής στο Παρίσι. Δίδαξε σε σχολεία, Δημόσια και Ιδιωτικά, 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

Επιστημών. Tο 2000 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την ένταξη 

των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» 

(ΤΠΕ-Ε). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά με θέματα 

που αφορούν κυρίως σε ζητήματα διδακτικής της Φυσικής και συμμετείχε στη 

συγγραφή σχολικών βιβλίων Φυσικής. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στη 

δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού του ΥΠΕΠΘ για τη διδασκαλία 

Γεωγραφίας, Φυσικής και μαθηματικών. 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/staff/PAPAVASILEIOU_CV.pdf
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