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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση της διγλωσσίας στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα, όπως αυτή διαμορφώνεται συγχρονικά, κατά τα τελευταία τριά-
ντα έτη όπου εντοπίζεται η ιστορική πορεία των γλωσσών των μεταναστών πρώτης και 
δεύτερης γενιάς και η ρύθμιση της σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα. Προσεγ-
γίζοντας το ζήτημα με βάση τις έννοιες της προσθετικής και αφαιρετικής διγλωσσίας, 
προκύπτει ως αποτέλεσμα πως οι θεσμικές διευθετήσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικού συ-
στήματος αλλά και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών οδηγούν τους δίγλωσσους μαθητές 
στην κατεύθυνση της αφαιρετικής διγλωσσίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διγλωσσία, γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση, αλληλεξάρτηση 
γλωσσών 

Εισαγωγή 

Στην εργασία προσεγγίζεται το θέμα της διγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο. Αρχικά 
προσδιορίζεται το σχολείο ως πεδίο συνάντησης των γλωσσών των μαθητών και στη 
συνέχεια παρατίθενται οι έννοιες της προσθετικής και αφαιρετικής διγλωσσίας. Ακο-
λούθως παρουσιάζονται οι θεσμικές προβλέψεις και οι υιοθετούμενες πρακτικές των 
εκπαιδευτικών, που έχουν ως αποτέλεσμα την πορεία προς την αφαιρετική διγλωσσία 
με στόχο τη μονογλωσσία. 

Το σχολείο ως πεδίο συνάντησης γλωσσών 

Η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, πέρα από την ανάπτυξη σχέ-
σεων πλειονότητας/μειονότητας μεταξύ της κυρίαρχης-ελληνικής ομάδας και των αλ-
λόγλωσσων στο πεδίο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Σκούρτου, 2001), επέφερε 
γλωσσική πολυμορφία την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Στα τελευταία τριάντα έτη, όπου εντοπίζεται η παρουσία των γλωσσών μεταναστών 
πρώτης και δεύτερης γενιάς και η ρύθμιση της σχέση τους με την εκπαίδευση, η δι-
γλωσσία των μαθητών άρχισε σταδιακά να αναδεικνύεται και από περιθωριακό ζήτημα 
να καταλαμβάνει όλο και πιο κεντρική θέση (Σκούρτου, 2002).  

Ενώ όμως ο δημόσιος λόγος σχετικά με τη διγλωσσία και τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση γίνεται όλο και εμφανέστερος, ιδιαίτερα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η διγλωσσία 
των μαθητών μεταναστευτικής προέλευσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατη», α-
φού δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και δεν αμφι-
σβητείται η μονογλωσσική εκπαιδευτική ιδεολογία που εδράζει στην υπόθεση του ελ-
λείμματος (Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou, 2015, p. 60· Gkaintartzi & Tsokalidou, 
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2011). Βρισκόμαστε λοιπόν στην παρούσα περίοδο στο πεδίο συνύφανσης της διγλωσ-
σίας ως κατάστασης και απότοκου της πληθυσμιακής μεταβολής και της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης ως αποτελέσματος πολιτικής που θεμελιώνεται σε εμπειρικά δεδομένα και 
εκπαιδευτικούς παράγοντες (έρευνες) αλλά και σε πολιτικοϊδεολογικούς λόγους 
(Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003).  

Διγλωσσία: εννοιολογική οριοθέτηση 

Ως «διγλωσσία» ορίζουμε την «εναλλακτική χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από 
το ίδιο άτομο» (Σκούρτου, 2001, σ. 179), την οποία οριοθετούμε στο επίπεδο της δι-
γλωσσικής ικανότητας και της δίγλωσσης χρήσης (Baker, 2001, σ. 59). Το μεν πρώτο 
προσδιορίζει την ικανότητα σε δυο γλώσσες, ενώ το δεύτερο τα πεδία/χώρους χρήσης 
(domains) των γλωσσών. 

Η προσθετική διγλωσσία χαρακτηρίζει μια κατάσταση όπου το άτομο έχει επάρκεια 
και στις δύο γλώσσες, Γ1 & Γ2, και τηρεί θετική στάση απέναντι σε αυτές. Κυρίαρχο 
στοιχείο της θεώρησης αυτής είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των γλωσσών (Cummins, 
2003, σ. 135), δηλαδή η παραδοχή ότι πέρα από τις επιφανειακές διαφορές των γλωσ-
σών υπάρχει μια κοινή υποκείμενη νοητική ακαδημαϊκή ικανότητα που καθιστά δυ-
νατή τη μεταφορά δεξιοτήτων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Αντιθέτως, η αφαιρετική 
διγλωσσία χαρακτηρίζει μια κατάσταση όπου η κατάκτηση της Γ2 γίνεται υπό την πί-
εση αντικατάστασης ή υποβάθμισης της Γ1, με επιπτώσεις στην αυτοαντίληψη του α-
τόμου όσο και στη γνωστική του ανάπτυξη, λόγω συρρίκνωσης της κοινής υποκείμενης 
γλωσσικής ικανότητας (Σκούρτου, 2001, σ. 212).  

Επιλογές, πρακτικές και αποτελέσματα του ελληνικού σχολείου 

Στο χώρο του σχολείου η διγλωσσία ως κατάσταση συνυφαίνεται με τη δίγλωσση εκ-
παίδευση (Σκούρτου, 2001, σ. 172). Παρά τη διαπολιτισμική ρητορική του νομοθετι-
κού πλαισίου, οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα ήταν και παραμένουν στην κα-
τεύθυνση της αφομοίωσης. Κυριαρχεί η επιβολή μονόγλωσσων προγραμμάτων εκπαί-
δευσης τύπου εμβύθισης (Baker, 2001, σ. 277) για τους μαθητές που έχουν άλλη Γ1 
από την ελληνική, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας των μαθητών πρόκειται για μορφή αφαιρετικής διγλωσσίας 
(Roberts, 1995, pp. 371-372) με σκοπό τη μονογλωσσία. 

Στο πεδίο των πρακτικών, κυρίαρχη αναδεικνύεται η στάση των εκπαιδευτικών απένα-
ντι στη διγλωσσία, καθώς επηρεάζει τις καθημερινές διδακτικές τους επιλογές. Η 
γλώσσα συνιστά θεμελιακό στοιχείο της εθνότητας η οποία αξιολογείται από τις σχο-
λικές δομές και τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα οι μαθητές να περικλείονται ή να 
αποκλείονται. Η εθνοτική καταγωγή και η γλώσσα των μαθητών υπόκειται (συνειδητά 
ή ασυνείδητα) από τους εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία αξιολόγησης που τις περισ-
σότερες φορές παίρνει αρνητική τιμή, ενώ γίνεται θετική μόνο όταν τείνει να ομοιάσει 
με το « “ελληνικό” εθνοτικό κεφάλαιο» (Μάρκου, 2012, σ. 165). Επίσης, παρά το ότι 
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η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δείχνουν να είναι θετικοί απέναντι στη διατήρηση 
της Γ1 ως στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς, εντούτοις δεν την συνδέουν με τη δια-
δικασία εκμάθησης στο σχολείο, ούτε αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στη διαδικασία 
αυτή (Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou, 2015, p. 70· Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, 
p. 598· Tsokalidou, 2005, p. 60).  

Ως αποτέλεσμα, προκύπτει μια διαδικασία γλωσσικής μετατόπισης, συχνά ως επιλογή 
της ίδιας της μειονοτικής ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί γρηγορότερα και αποτε-
λεσματικότερα η κοινωνική της ένταξη. Ενώ λοιπόν οι μετανάστες γονείς επιθυμούν 
τη διατήρηση της εθνικής τους γλώσσας από τα παιδιά τους (Γκαϊνταρτζή & 
Τσοκαλίδου, 2012, σ. 193), δεν λαμβάνουν δραστικά μέτρα για να τη μεταδώσουν σε 
αυτά, ιδιαίτερα όταν αναγνωρίζουν πως η καλή γνώση της ελληνικής είναι εφόδιο α-
νοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αλβανο-
φώνων μεταναστών που «απεξαρτήθηκαν» γρήγορα από τους γλωσσικά συγγενείς τους 
αρβανιτόφωνους Έλληνες (Σελλά-Μάζη, 2015, σ. 29). Πολλοί αλλοδαποί μαθητές α-
ναγνωρίζουν το στιγματισμένο στάτους της γλώσσας και της εθνικής τους ταυτότητας 
και για το λόγο αυτό προτιμούν με σαφήνεια τη χρήση της ελληνικής στις μεταξύ τους 
συναλλαγές (Gogonas, 2009, p. 107).  Τέλος, η αδυναμία στήριξης δίγλωσσης εκπαί-
δευσης ξεπερνά τις ιδεολογικές ή παιδαγωγικές στοχεύσεις και πρέπει να λάβει υπόψη 
της τους περιορισμούς της υλικοτεχνικής υποδοχής, τους πόρους που μπορούν να δια-
τεθούν και την επάρκεια (επιμόρφωση) των εκπαιδευτικών. Έτσι, ενώ η αναγνώριση 
της αξίας και η διδασκαλία της Γ1 των μαθητών είναι σημαντική, έχει τεράστιο οικο-
νομικό κόστος και δεν εφαρμόζεται (Paulston, 1992, p. 69). 

Συμπέρασμα 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ως ασφαλές συμπέρασμα πως οι συνθήκες που επι-
κρατούν στην ελληνική κοινωνία και στο σχολείο δεν οδηγούν στην προσθετική δι-
γλωσσία των αλλόγλωσσων μαθητών. Η αφαιρετική διγλωσσία, με στόχο τη μονο-
γλωσσία, προκύπτει ως στόχος του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και ως 
επιλογή των οικογενειών των μαθητών. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, πέραν των όποιων 
περιορισμών επιφέρει, δεν πρέπει να εκτιμηθεί μονοδιάστατα, καθώς πέραν των αμιγώς 
παιδαγωγικών παραμέτρων (γνωστική ανάπτυξη, διαπολιτισμικότητα) σχετίζεται και 
με μια σειρά από πολιτικές παραμέτρους στο πλαίσιο συγκρότησης του εθνικού κρά-
τους και του διανεμητικού ρόλου του σχολείου, που συχνά παραβλέπονται στα στενά 
όρια της δίγλωσσης εκπαίδευσης (Γκότοβος, 2003). 
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	02.Θ.Ε. Διδασκαλία λογοτεχνίας Νέες οδηγίες, Νέοι καθηγητές;
	02.Θ.Ε. Διερεύνηση της εμφάνισης των φυτών και των ζώων, στα εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου
	02.Θ.Ε. Έρευνα ανάλυσης του πιλοτικού προγράμματος για την περιγραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο και της εφαρμογής της
	02.Θ.Ε. Η αξιολόγηση στα Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.)
	02.Θ.Ε. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή και η εφαρμογή της στο Δημοτικό σχολείο
	02.Θ.Ε. Η συμπλήρωση και η αξιολόγηση του e-portfolio
	02.Θ.Ε. Η υιοθέτηση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.
	02.Θ.Ε. Κριτήρια Ορθότητας και Σύγχρονες Μεθοδολογίες
	02.Θ.Ε. Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Μελέτης Μαθήματος (Lesson Study) στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
	02.Θ.Ε. Το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Ανάπτυξη γραμματισμών στη σχολική τάξη
	03.Θ.Ε. ATLAS MOOC - Ανοίγοντας τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη σύγχρονη κοινωνία.
	03.Θ.Ε. Δημιουργικότητα μαθητών, ισότητα κύκλων και δυναμικότητα λογισμικών. Μια αξιοπρόσεκτη «μαθητοχαρής» τριπλέτα
	03.Θ.Ε. Εισαγωγή διαδραστικού πίνακα στο Νηπιαγωγείο
	03.Θ.Ε. Εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone) με δυνατότητα αξιοποίησης στη Βιολογία Α Γυμνασίου.
	03.Θ.Ε. Η αποτελεσματική διδασκαλία της Εφοδιαστικής (Logistics) μέσω της εφαρμογής λογισμικού προσομοίωσης
	03.Θ.Ε. Η διδακτική προσέγγιση Φέρε τη δική σου συσκευή στο σχολείο (B.Y.O.D.). Μια πιλοτική εφαρμογή με μαθητές γ’ Γυμνασίου.
	03.Θ.Ε. Η προστιθέμενη αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. στα προγράμματα Π.Ε. στο νηπιαγωγείο
	03.Θ.Ε. Οι προσομοιώσεις στα smartphones. Αξιολόγηση της εφαρμογής Physics at school για τη Φυσική Γυμνασίου
	03.Θ.Ε. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
	03.Θ.Ε. Σύγκριση λειτουργικότητας της ηλεκτρονική τάξης σε μαθήματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
	03.Θ.Ε. Χρήση του Moodle στο Δημοτικό Σχολείο για ανάπτυξη προσαρμοστικών εκπαιδευτικών σεναρίων
	03.Θ.Ε. Ψηφιακή πολιτειότητα και εκπαιδευτικός σχεδιασμός Η διαμόρφωση της ιδιότητας του ψηφιακού πολίτη.
	04.Θ.Ε. Τεχνολογίες ρομποτικής και αυτοματισμοί. Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού ρομποτικού πακέτου Engino Robotics PRO για διδασκαλία STEM μια νέα πρόταση διδασκαλίας
	05.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση τα έτη 2014-2018
	05.Θ.Ε. Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας
	05.Θ.Ε. Κινητές συσκευές και εκπαίδευση. Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει;
	06.Θ.Ε. A Survey of the War Novel. From the Great War to the Vietnam War
	06.Θ.Ε. Υπολογιστική Παιδαγωγική και STEM
	06.Θ.Ε. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
	07.Θ.Ε. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι ο σχεδιασμός στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη
	08.Θ.Ε. Cause of ADHD  (Τα αίτια της Δ.Ε.Π.Υ )
	08.Θ.Ε. Από την Ειδική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μεταδευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. Δυσκολίες  και διέξοδοι.
	08.Θ.Ε. Δυσλεξία και αγγλικά
	08.Θ.Ε. Ειδική αγωγή. Η μουσικοθεραπεία στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό.
	08.Θ.Ε. Εμπειρίες Συνεκπαίδευσης-Μελέτη περίπτωσης μαθητή με Αυτισμό [Εισήγηση]
	08.Θ.Ε. Επιθετικότητα στο σχολείο και εκπαιδευτικές στρατηγικές διαχείρισης του φαινομένου
	08.Θ.Ε. Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Η μουσική μέσα από τα μάτια ενός τυφλού.
	08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής. Ανάλυση, παράγοντες, προσεγγίσεις, παρεμβάσεις
	08.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως μέσο διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
	08.Θ.Ε. Παρεμβατικό πρόγραμμα στην ορθογραφία για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείρισή τους
	08.Θ.Ε. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Πολιτικές και Πρακτικές
	08.Θ.Ε. Σχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης
	08.Θ.Ε. Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας
	09.Θ.Ε Η Δραματική Τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας σε παιδιά Δημοτικού
	09.Θ.Ε. Σιωπηλά graphic novels στην εκπαίδευση το παράδειγμα του The Arrival.
	10.Θ.Ε. Αξιολόγηση  παιχνιδιού τύπου Monopoly στη Γεωγραφία
	10.Θ.Ε. Δημιουργική Γραφή και Θέατρο Σκιών
	10.Θ.Ε. Διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα
	10.Θ.Ε. Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη μέσω απλών κατασκευών
	10.Θ.Ε. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από δραστηριότητες της μεθοδολογίας STEAM
	10.Θ.Ε. Η κοινωνία που οραματιζόμαστε και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
	10.Θ.Ε. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
	10.Θ.Ε. Ηλεκτρονική εφαρμογή για αυτοεκπαίδευση στο ελεύθερο λογισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape
	10.Θ.Ε. Λεξιπαίγνιο Σχεδιάζοντας την υποδομή για τη δημιουργία ψηφιακών  γλωσσικών εκπαιδευτικών παιγνίων
	10.Θ.Ε. Ο βιωματικός τρόπος μάθησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς
	11.Θ.Ε. Αποτύπωση των προτιμήσεων των μαθητών σε προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-Twinning)
	11.Θ.Ε. Προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-twinning). Αντιλήψεις των μαθητών μέσα  σε γραπτά κείμενα
	13.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μία μελέτη περίπτωσης.
	13.Θ.Ε. Αξιολόγηση της μεταγνώσης μαθητών Στ' τάξης στα Μαθηματικά
	13.Θ.Ε. Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του Εκπαιδευτικού Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας
	13.Θ.Ε. Διαπολιτισμικότητα και κόμικς μέσω εργαλείων Web2.0 (Pixton). Μελέτη περίπτωσης στην Αθμια Εκπαίδευση
	13.Θ.Ε. Διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ηλείας
	13.Θ.Ε. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Ναυπλίου ως προς την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
	13.Θ.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαμέσου του θεσμού της Επιθεώρησης
	13.Θ.Ε. Η Διά Βίου Μάθηση ως μοχλός αναβάθμισης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος
	13.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των ενήλικων Σύρων προσφύγων. ανάγκες, προκλήσεις, προτάσεις
	13.Θ.Ε. Η σημασία και ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών.
	13.Θ.Ε. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Δημιουργικής Επιχειρηματικής Αυτεπάρκειας ...
	13.Θ.Ε. Στάσεις και πρακτικές των υποψήφιων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών
	14.Θ.Ε. Ανοικτές Πύλες, Ηλεκτρονική Καθοδήγηση & Δημιουργία Μεντορικής Σχέσης.
	14.Θ.Ε. Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου στις αγγλοσαξονικές χώρες Θετική συμβολή στην επαγγελματική επίδοση και στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων
	14.Θ.Ε. Η μέθοδος project στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων
	14.Θ.Ε. Ο θεσμός του Μέντορα και η επιμόρφωση
	14.Θ.Ε. Οι βασικές ικανότητες στη Δια Βίου Μάθηση. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση
	14.Θ.Ε. Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση.
	14.Θ.Ε. Σχολική εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση
	14.Θ.Ε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευομένων
	15.Θ.Ε. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας
	15.Θ.Ε. Αποτίμηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα
	15.Θ.Ε. Απόψεις Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της.
	15.Θ.Ε. Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα και ο ρόλος του Διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου σε οργανισμό μάθησης. Μελέτη περίπτωσης
	15.Θ.Ε. Η επικοινωνία ως ένα χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των ΓΕΛ Φθιώτιδας με τη μέθοδο DEA
	15.Θ.Ε. Μέτρηση  δημιουργικότητας και ποιότητας στην εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου
	15.Θ.Ε. Οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς των μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην Ηγεσία - Διοίκηση της Εκπαίδευσης
	15.Θ.Ε. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σχολικής μονάδας - Ανάλυση SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου
	15.Θ.Ε. Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών
	15.Θ.Ε. Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης
	16.Θ.Ε. Ανίχνευση δυσλεξίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής
	16.Θ.Ε. Αντιλήψεις Προϊσταμένων νηπιαγωγείων για τους παράγοντες που διαμορφώνουν την άσκηση της ηγεσίας τους
	16.Θ.Ε. Η Δημοτική εκπαίδευση κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας
	16.Θ.Ε. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης 1919-1922
	16.Θ.Ε. Η σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών
	16.Θ.Ε. Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
	16.Θ.Ε. Θεωρία Πολιτιστικού και Κοινωνικού κεφαλαίου Bourdie-Passeron
	16.Θ.Ε. Λογοδοσία στην εκπαίδευση. Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής
	16.Θ.Ε. Ο Δελμούζος ως εκπρόσωπος του Δημοτικισμού
	16.Θ.Ε. Ο φεμινιστικός εμπειρισμός της Longino και η γνωσιακή συγκρότηση των μαθητών
	16.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών στην οικονομική κρίση. η σχέση της τυπικής με τη συμπληρωματική εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Οι προβαλλόμενες αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών και η σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
	17.Θ.Ε. Η Eνιαία Eκπαίδευση  υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και η σχέση τους με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων στην υπόλοιπη κοινωνία
	17.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιολόγησης με ρουμπρίκες στα μαθήματα. Σκέφτομαι και γράφω-Ιστορία
	17.Θ.Ε. Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση
	17.Θ.Ε. Το Άνεργο Σχολείο – Ανησυχίες και προβληματισμοί διερευνώντας την αλλαγή. Η προσφορά της μουσικής, της ενσυναίσθησης και του εθελοντισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
	ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα με τη μέθοδο CLIL [in english]
	01.Θ.Ε. Διευρύνοντας την ιστορική γνώση. η ελληνική επανάσταση μέσα από τις πηγές της
	01.Θ.Ε. Οι αριθμοί αποκτούν νόημα Αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας.
	01.Θ.Ε. Σχέδιο δράσης και προβληματισμού για τον σχολικό εκφοβισμό
	02.Θ.Ε. Dada. Σύμβολο εξέγερσης και άρνησης
	02.Θ.Ε. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο μάθημα των γερμανικών
	02.Θ.Ε. Διδακτική Μεθοδολογία Τριγωνομετρία  Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή
	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση καινοτομίας. Διδασκαλία της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Δημοτικό Σχολεί
	02.Θ.Ε. Διερευνώντας στο μάθημα της Ιστορίας Mια εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
	02.Θ.Ε. Η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων
	02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Μια επαγωγική μέθοδος κατάκτησης του γραπτού λόγου
	02.Θ.Ε. Παραμυθοπλασία Το αλφαβητάρι των πουλιών Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
	02.ΘΕ. Η ιστορία και οι... λέξεις από την έρευνα πεδίου στη διδακτική πράξη
	03.Θ.Ε. Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, παίζω και γυμνάζομαι με τον Ηρακλή.
	03.Θ.Ε. Μια βόλτα στα μουσεία του τόπου μου… -Μουσειακή εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
	03.Θ.Ε. Το kahoot συναντά τα γλωσσικά μαθήματα
	03.Θ.Ε. Χρήση του μικροελεγκτή Arduino για τη διδασκαλία της περιεκτικότητας στη Χημεία Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Ανασυνθέτοντας την αρχαία ελληνική κατοικία μέσα από μουσειακά εκθέματα
	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Παιχνίδι ρόλων στην αρχαϊκή εποχή
	06.Θ.Ε. Έκαστος στην Τέχνη του! Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης με την χρήση του λογισμικού geogebra
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας με την χρήση των Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας
	06.Θ.Ε. Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Διδακτικό σενάριο στα Φυσικά της ΣΤ΄ Δημοτικού.
	06.Θ.Ε. Καρυότυπος. Ανιχνεύοντας γενετικές μεταλλάξεις. Διδακτικό  σενάριο για τη Γ΄  Τάξη  Γενικού  Λυκείου, στη Βιολογία
	06.Θ.Ε. Μια διδασκαλία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα
	06.Θ.Ε. Πολιτική οργάνωση κατά την αρχαιότητα -  Τα πολιτεύματα και η εξέλιξή τους - Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσα απὸ το προσφυγικὸ ζήτημα
	07.Θ.Ε. Παραμύθι και τεχνικές Δημιουργικής Γραφής Καλλιεργώντας τον Κριτικό Γραμματισμό.
	08.Θ.Ε. 24 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για την Κατάκτηση Δεξιοτήτων Γραμματισμού από Μαθήτρια της Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με ΔΑΦ
	09.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκα στο Ισλάμ Σχέδιο διδασκαλίας με τη χρήση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών
	09.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της Άνωσης στο Γυμνάσιο μέσα από το θέατρο
	09.Θ.Ε. Ερωτόκριτος Β. Κορνάρου αξιοποίησης τεχνικών δραματοποίησης για εξομάλυνση και επεξεργασία απαιτητικών κειμένων της Ν.Ε. Λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Λαϊκός πολιτισμός, παραδοσιακός χορός και πολιτισμική ταυτότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αξιοποίηση του χορού με τα κουτάλια
	09.Θ.Ε. Οι τέχνες στο σχολείο ως μέσο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα
	09.Θ.Ε. Οργάνωση και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων Μελέτη περίπτωσης το animation πρόγραμμα του μουσείου Μπενάκη.
	09.Θ.Ε. Προσωπικότητες της Ευρώπης στην τέχνη και τη λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Τέχνη και συνεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή Μία δραστηριότητα διεπιστημονικής συνεργασίας
	09.Θ.Ε. Το όνειρο του Μεντελέγιεφ (Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων, μέσα από μια θεατρική ματιά)
	09.Θ.Ε. Φέρνοντας το μουσείο στο σχολείο, ένα project μουσειοπαιδαγωγικής για μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Dixit Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Separate but Equal. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, με θέμα το ρατσισμό.
	10.Θ.Ε. Από το μουστάκι του Νταλί στον χιτώνα του Θαλή.
	10.Θ.Ε. Γιατί τη Νέκυια; Ταξιδεύοντας... με τους μύθους και τον Όμηρο
	10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδακτική ενότητα Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων (Ιστορία, Στ’Δημοτικού)
	10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για την περιγραφή αντικειμένου στο Επαγγελματικό Λύκειο
	10.Θ.Ε. Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
	10.Θ.Ε. Η Λογοτεχνία συναντά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διδακτικά σενάρια- Καλές πρακτικές
	10.Θ.Ε. Καλές Πρακτικές Escape room Μέσο ψυχαγωγίας ή και εκπαιδευτικό εργαλείο;
	10.Θ.Ε. Μες στο Μουσείο της Ακρόπολης Μια Διαθεματική Εκπαιδευτική Παρέμβαση για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού
	10.Θ.Ε. Μικρή Βιβλιοθήκη Μια προσπάθεια παρέμβασης στον δημόσιο χώρο και η κινηματογραφική της αποτύπωση
	11.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α΄ Γυμνασίου -Πάμε να Δούμε τα Κόκκινα Λουστρίνια;
	11.Θ.Ε. Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης. Μοντέλο ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου
	12.Θ.Ε. Χρήση του παραμυθιού «Το Σκληρό Καρύδι» για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αποδοχής της διαφορετικότητας σε μαθητές δημοτικού.
	13.Θ.Ε. Αντιγόνης «ανάγνωση» Έρευνα δράσης
	ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Αντεστραμμένη τάξη και αξιολόγηση με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Kahoot
	01.Θ.Ε. Διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης και δέσμευση των νηπίων
	01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες
	01.Θ.Ε. Η ανἀπτυξη της αυτορρὐθμισης των παιδιών.
	01.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας των παιδιών στη σύγχρονη εποχή
	01.Θ.Ε. Η διαθεματική προσέγγιση στην προσχολική αγωγή. Δραστηριότητες και πρακτικές
	01.Θ.Ε. Η μέθοδος Project στην προσχολική αγωγή
	01.Θ.Ε. Η μουσική και πολιτισμική παράδοση της Κέρκυρας μέσα από τις Φιλαρμονικές. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
	01.Θ.Ε. Η συμβολή των θεωριών της προσωπικότητας στην αναπτυξιακή εξέλιξη των μαθητών
	01.Θ.Ε. Τα λουλούδια της Χιροσίμα. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
	02.Θ.Ε. Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4547 2018 Η απολογιστική έκθεση του άρθρου 47
	02.Θ.Ε. Η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου αρωγός στην παρουσίαση και κατανόηση των ραψωδιών της Ιλιάδας
	03.Θ.Ε. A Tangible User Interface in teaching geometric concepts
	03.Θ.Ε. Μεγάλες Οροσειρές και Όρη Ένα ψηφιακό παιχνίδι αξιολόγησης για το μάθημα της Γεωγραφίας
	03.Θ.Ε. Το μπαούλο με τις λέξεις Μία διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αρχάριους μικρούς μαθητές.
	04.Θ.Ε. Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία
	06.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την πολυπολιτισμικότητα και την παγκοσμιοποίηση
	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό. Το Διάστημα
	06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο Η Οικογένεια
	06.Θ.Ε. Η αποδοχή του άλλου μέσα από το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα με τη χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Μαθαίνω να αναζητώ πληροφορίες για τα επαγγέλματα. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (Project). Για την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ κ.ά.
	06.Θ.Ε. Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Διδακτικό σενάριο για το Δημοτικό.
	06.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ Από τη φωνολογική επίγνωση στη δημιουργική γραφή και την ψηφιακή αφήγηση
	06.Θ.Ε. Το μουσικό βίντεο στη διδασκαλία σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego
	07.Θ.Ε. Θεωρητική προσέγγιση της ενεργειακής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. Διαστάσεις και ζητήματα.
	07.Θ.Ε. Καλές πρακτικές ενεργειακού γραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτικό σενάριο.
	08.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή-Μελέτη περίπτωσης
	08.Θ.Ε. Λογοθεραπεία βασισμένη σε Τεκμηριωμένες Κλινικές Πρακτικές
	08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με αυτισμό Διδακτικές παρεμβάσεις εντός της τάξης της «γενικής» εκπαίδευσης
	09.Θ.Ε. Using Wikis to develop students' writing skills in a Greek Primary State School Context
	09.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση της τέχνης στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου Προσεγγίζοντας δημιουργικά την ήττα της Αθήνας.
	09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art.
	10.Θ.Ε. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Νόμου 454 2018
	10.Θ.Ε. Κάνουμε Φυσική με χρήση smartphones και Arduino… παίζοντας μπάσκετ
	11.Θ.Ε. Η ιστορία της μουσικής μέσα από το έργο μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών
	11.Θ.Ε. Πρόγραμμα συνεργασίας e-Twinning. How our grandparents were dressed Local fashion of the past centuries.
	11.Θ.Ε. Σπάζοντας τη σιωπή. Ανίχνευση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από το παιδικό σχέδιο με αφορμή κείμενα παιδικής λογοτεχνίας
	12.Θ.Ε. Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
	13.Θ.Ε. Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μαθησιακά αποτελέσματα
	13.Θ.Ε. Η Χορωδία στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από μια έρευνα-Δράση
	13.Θ.Ε. Πειραματικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας - Εκπαιδευτική αξιολόγηση Έρευνα
	14.Θ.Ε. Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιμόρφωση μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs)
	14.Θ.Ε. Γαλλικές γεύσεις στο πιάτο μας
	14.Θ.Ε. Ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας
	14.Θ.Ε. Η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Ε.Α.Π. σχετικά με την συμβολή των Γραπτών Εργασιών στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.
	14.Θ.Ε. Η συμβολή της Διδακτικής της Λογοτεχνίας στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στα ΣΔ
	14.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευόμενων
	14.Θ.Ε. Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα στα πρότυπα του TALIS 2013
	14.Θ.Ε. Τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών εκγύμνασης των οφθαλμικών μυών
	15.Θ.Ε. Αναζητώντας λήμματα σ’ένα ηλεκτρονικό λεξικό Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για έναν μαθητή;
	15.Θ.Ε. Διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Μορφές ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
	15.Θ.Ε. Νέο-φιλελεύθερες πολιτικές Διαμόρφωση κριτηρίων επάρκειας του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Ο Διευθυντής ως Ηγέτης ενός Αποτελεσματικού και Ανοιχτού Σχολείου
	15.Θ.Ε. Ο κινηματογράφος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην τάξη.
	15.Θ.Ε. Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση. Μελέτη περίπτωσης
	16.Θ.Ε. Εκπαίδευση και πολιτική στην Αναγέννηση μέσα από τον Έρασμο και σημερινά εκπαιδευτικά ιδεώδη.
	16.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός και Αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
	16.Θ.Ε. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
	16.Θ.Ε. Η δυναμική των άτυπων ομάδων
	16.Θ.Ε. Θετική κουλτούρα συνεργασίας
	16.Θ.Ε. Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
	17.Θ.Ε. Θετικές επιδράσεις της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση
	ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο Η θερμική διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων
	01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες
	01.Θ.Ε. Η επίδραση των βίαιων τηλεοπτικών εικόνων στον ψυχισμό των παιδιών
	01.Θ.Ε. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών και ο ρόλος των ενηλίκων
	01.Θ.Ε. Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
	01.Θ.Ε. Η σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με τα γονεϊκά σχήματα διαπαιδαγώγησης τους
	01.Θ.Ε. Ο κριτικός στοχασμός στην εκπαίδευση
	01.Θ.Ε. Ο ρόλος του παραμυθιού στην ωρίμανση και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού.
	01.Θ.Ε. Προσκόλληση διδύμων από την βρεφική και παιδική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή
	01.Θ.Ε. Πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας (project) για την αγορά εργασίας στην ειδικότητα του δενδροανθοκηπουρού
	02.Θ.Ε. Εικονική επίσκεψη στην Πινακοθήκη του Ντάλουιτς
	03.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Ν. Θεσσαλονίκης για την χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη
	03.Θ.Ε. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία
	03.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
	06.Θ.Ε. Γενικές έννοιες δικαίου. Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Η Πόλη µέσα από την Τέχνη. Διδακτικό σενάριο για Νηπιαγωγείο
	07.Θ.Ε. Έννοια και περιεχόμενο του Κοινωνικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
	07.Θ.Ε. Η επικοινωνία των μαθητών μέσω διαδικτύου
	08.Θ.Ε. Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
	08.Θ.Ε. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
	08.Θ.Ε. Εκπαιδεύοντας χαρισματικά παιδιά
	08.Θ.Ε. Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων
	08.Θ.Ε. Θεραπεία σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές
	09.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και οικολογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Ο γύρος του κόσμου με συντροφιά τα παραμύθια Μια πρόταση διδασκαλίας της Γεωγραφίας με στόχο τη δημιουργική γραφή.
	09.Θ.Ε. Παίζοντας και δημιουργώντας με τα πορτρέτα του Φαγιούμ
	09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art.
	10.Θ.Ε. Διδάσκοντας με αρχές συναισθηματικής νοημοσύνης
	10.Θ.Ε. Ο mr Class Dojo... ξανασυστήνεται!
	10.Θ.Ε. Περιβαλλοντικό παραμύθι και αξίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. βιώματα και προσεγγίσεις εμψυχωτών
	12.Θ.Ε. Επισκόπηση των όρων Συμπεριληπτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σημεία σύγκλισης τους
	12.Θ.Ε. Η θέση των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση
	12.Θ.Ε. Οι προκλήσεις της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
	12.Θ.Ε. Προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο
	13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική έρευνα. Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
	14.Θ.Ε. Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών
	14.Θ.Ε. Η συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων
	14.Θ.Ε. Ιστορική εξέλιξη και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
	14.Θ.Ε. Ο ρόλος του μέντορα στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών
	14.Θ.Ε. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Κίνητρα συμμετοχής, λόγοι ικανοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού
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