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2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

1.  2007:  ∆ιδακτορική διατριβή µε θέµα: «Η επίδραση του κονστρουκτιβισµού στην 

εκπαίδευση - σύγκριση σχολείων παρέµβασης στο Πρόγραµµα: «Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» και κανονικών δηµοσίων σχολείων», 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής, 

Ψυχολογίας, Τοµέας Παιδαγωγικής.   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας, είναι να παρουσιάσει τον κονστρουκτιβισµό µε εµπεριστατοµένο 

και κριτικό τρόπο δίνοντας έµφαση στην επίδραση που αυτός άσκησε στην επιστήµη και 

στην εκπαίδευση. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνουν οι 

µαθητές την κονστρουκτιβιστική µορφή διδασκαλίας γενικότερα καθώς και επιµέρους 

συστήµατα διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική τάξη ειδικότερα. Τέλος, 

επιχειρείται η προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα του Ερωτηµατολογίου Ανίχνευσης 

κονστρουκτιβιστικών στοιχείων του Σουηδού ερευνητή kjell Johansson, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε ως µέσο συλλογής δεδοµένων στην συγκεκριµένη έρευνα.  

     Η µελέτη περιλαµβάνει: Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή, Σκοποί της εργασίας. Κεφάλαιο 2: 

Ζητήµατα µεθοδολογίας, Προβλήµατα στην Εκπαίδευση, Η εµφάνιση του 

κονστρουκτιβισµού, Προβλήµατα κατασκευής, Η κονστρουκτιβιστική διδασκαλία, Το 

κονστρουκτιβιστικό παράδειγµα (Οντολογία, Επιστηµολογία, Μεθοδολογία), Το 

θεωρητικό υπόβαθρο του κονστρουκτιβισµού, οι βασικές υποθέσεις της 

κονστρουκτιβιστικής θεωρίας της µάθησης (Η ριζοσπαστική κονστρουκτιβιστική 

άποψη, η µετριοπαθής κονστρουκτιβιστική άποψη, η λογική κονστρουκτιβιστική άποψη, 

Κονστρουκτιβισµός και αντικειµενισµός:ο αντικειµενισµός  στο στόχοαστρο της 

κονστρουκτιβιστικής επανάστασης). Κεφάλαιο 3:Η ανάπτυξη της γνώσης. Παρατηρήσεις 

και  προτάσεις, Ο λογικός εµπειρισµός και το πρόβληµα της επαγωγής (Το νόηµα και η 

αρχή της επαληθευσιµότητας, Επαλήθευση και  νόηµα), Αντιδράσεις, Ο κριτικός 

ορθολογισµός και το πρόβληµα της διάψευσης (η εξάρτηση της παρατήρησης από τη 

θεωρία, η επιστηµονική πορεία), Αντιδράσεις, Η δοµή των επιστηµονικών 

επαναστάσεων και η µετά – Kuhn εποχή (Η έννοια του Παραδείγµατος), Γενικές 

παρατηρήσεις. Κεφάλαιο 4: Εφαρµογή των κονστρουκτιβιστικών θεωριών (το ισχυρό 

πρόγραµµα, η σχολή του Bath, Αναστοχαστικότητα, Συµµετρία και ουδετερότητα), 

Αντιδράσεις. Κεφάλαιο 5: Εφαρµογή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας στη διδασκαλία 

(∆ιαφορές «παραδοσιακής» κονστρουκτιβιστικής τάξης διδασκαλίας – Η άποψη του 
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θετικιστή, η άποψη του κονστρουκτιβιστή), ο ρόλος του µαθητή, ο ρόλος του καθηγητή, 

η εφαρµογή του κονστρουκτιβισµού στην τάξη διδασκαλίας. 

Ακολουθεί το Μέρος Β΄ (Ερευνητικό): Κεφάλαιο 1
ο
 : Εισαγωγή, Σκοποί της έρευνας – 

υποθέσεις, µέθοδος, Σχεδιασµός της έρευνας, Το δείγµα, Το µέσο συλλογής των 

δεδοµένων, ∆ιεξαγωγή της έρευνας, Στατιστική µεθοδολογία. Κεφάλαιο 2
ο
 : Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, ∆ηµογραφικά στοιχεία και  οικογενειακά δεδοµένα, Οι εξής 

κονστρουκτιβιστικοί άξονες (Γενικά σχόλια στο σύνολο του δείγµατος, 1
ος

 άξονας – 

Οµαδική εργασία, 2
ος

 άξονας – ∆ιδασκαλία στην τάξη, 3
ος

 άξονας – Σύστηµα 

επικοινωνίας, 4
ος

 άξονας – Ρόλοι, δραστηριότητες, 5
ος

 άξονας – Βαθµολόγια, 6
ος

 άξονας 

– κίνητρα), Πίνακες συχνοτήτων των παραµέτρων του κάθε άξονα, ∆ιαγράµµατα µέσω 

τιµών κάθε άξονα κατά ηλικία, φύλο, µορφωτικό επίπεδο πατέρα και διαµονή σε άλλη 

χώρα εκτός από την Ελλάδα. Κεφάλαιο 3
ο
 :Συζήτηση και ερµηνεία των ευρηµάτων – 

Συµπεράσµατα. Βιβλιογραφία, Παράρτηµα. 

 

 

2.   1996: Μaster στην Επιστήµη και στην Έρευνα του τµήµατος Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της 

Σουηδίας. Πτυχιακή εργασία: Ny informationsteknologi. Ett paradigmskifte? (Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Ένα νέο Παράδειγµα;). 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι κεντρικό χαρακτηριστικό στην ιστορία του ∆υτικού 

εκσυγχρονισµού είναι µια ολοένα αυξανόµενη εξάρτηση από τη τεχνολογία στην παραγωγή των 

αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, την επεξεργασία πληροφοριών, την επικοινωνία, την παιδεία, 

την υγεία και τη δηµόσια διοίκηση. Η εξάρτηση αυτή, µάλιστα, ήταν αναµενόµενη και 

ενθουσιωδώς αποδεκτή από τους εµπνευστές του νεωτερισµού.  Επιπλέον, η αυξανόµενη 

τεχνολογική δύναµη αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά χρήσιµο πλεονέκτηµα στις φιλελεύθερες 

δηµοκρατικές κοινωνίες. Ο όρος κοινωνία της πληροφορίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 στη 

σουηδική δηµόσια συζήτηση. Ο όρος χρησιµοποιήθηκε από τους µελλοντικούς ερευνητές και 

επεσήµανε τη δηµιουργία µιας νέας κοινωνίας.  

          Σκοπός της υλοποίησης της συγκεκριµένης εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας και να καταγράψει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.  Οι αρνητικές 

επιπτώσεις στην κοινωνία είναι αναµφισβήτητες και οι προεκτάσεις αυτού του φαινοµένου 

αποκτούν σαφώς έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. 

Η εργασία αποτελείται από 3 µέρη.   
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           Στο πρώτο µέρος γίνεται µια συζήτηση α) γύρω από τη θεωρία του «παραδείγµατος» του 

Kuhn. Το έργο του Kuhn Η δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων και ο δηµόσιος 

προβληµατισµός που ακολούθησε τη δηµοσίευσή του σχετικά µε την επιστήµη του 

αντικειµένου της γνώσης σηµατοδοτούν την απαρχή της ανεξάρτητης θεωρίας της επιστήµης. 

Εάν εφαρµόσουµε τη θεωρία του «παραδείγµατος» του Kuhn στην ίδια τη φιλοσοφία της 

επιστήµης (εκλαµβάνοντας το «παράδειγµα» ως το σύνολο των αρχών, των µεθόδων και των 

υποθέσεων που κυριαρχούν στο χώρο της επιστήµης µια ορισµένη ιστορική περίοδο), µπορούµε 

να δούµε τη θεωρία της επιστήµης ως ένα νέο αντικείµενο, έναν ανεξάρτητο επιστηµονικό 

κλάδο. Εάν η θεωρία της επιστήµης εκληφθεί ως ανεξάρτητη επιστήµη, θα µπορούσε κανείς να 

ερµηνεύσει την εξέλιξή της ως ρήξη µε την αγγλοσαξονική παράδοση. Οι απόψεις αυτές δεν 

υπάρχουν µόνο στον Kuhn, αλλά και σε άλλους θεωρητικούς, όπως ο Gaston Bachelard και ο 

Michel Foucault. Η βασική ιδέα σ’ αυτές τις απόψεις είναι ότι τόσο η ιστορία της επιστήµης όσο 

και αυτή της λογικής χαρακτηρίζονται από ασυνέχεια.  

β) την κοινωνιολογική θεωρία της σύγκρουσης του Randall Collins. Η συγκρουσιακή ανάλυση 

της επιστήµης θεωρείται µάλλον το πρώτο εγχείρηµα µιας εναλλακτικής κοινωνιολογίας της 

επιστήµης, που τελικά αυτοχαρακτηρίστηκε σαν «κοινωνική µελέτη της επιστήµης» και 

προερχόταν από την αµφισβήτηση της κλασικής κοινωνιολογίας της επιστήµης. 

      Στο δεύτερο µέρος γίνεται εκτενής αναφορά στον όρο «κοινωνία της πληροφορίας» και την 

«αυτοµατοποίηση, κοµπιουτεροποίηση» των συνταξιοδοτικών ταµείων στη Σουηδία, ενώ στο  

τρίτο  µέρος γίνεται µια συζήτηση γύρω από την ικανότητα των υπολογιστών να µιµηθούν τον 

άνθρωπο.   

   

3. 1995: Πτυχίο στην Επιστήµη και στην Έρευνα του τµήµατος Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της 

Σουηδίας. Πτυχιακή εργασία: Den symboliska interaktionismen - Η  Συµβολική 

∆ιαντίδραση. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

            Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι παρουσιάσει τη θεωρητική προσέγγιση της 

«συµβολικής διαντίδρασης»,  όπως αυτή έχει εισαχθεί από τον H. Blumer. Η συµβολική 

διαντίδραση αναπτύχθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα από επιστήµονες που 

δραστηριοποιούνταν στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου ή σχετίζονταν µε αυτό. Συχνά, µάλιστα, η 

συµβολική διαντίδραση αναφέρεται και ως «Σχολή του Σικάγου». Πολλές από τις σχετικές ιδέες 

αναπτύχθηκαν σε στενό συσχετισµό µε την πρακτική εργασία που πραγµατοποιήθηκε στο Hull 

House, σε έναν από τους πιο φτωχούς καταυλισµούς του Σικάγου, κυρίως από την J. Addams. 

            Η θεωρία της συµβολικής διαντίδρασης αποδόθηκε αρχικά σε ανθρώπους του 

Πανεπιστηµίου του Σικάγου και κυρίως στους Charles Horton Cooley, George Herbert Mead 

και Herbert Blumer.Στο 1ο µέρος της µελέτης γίνεται εκτενής αναφορά στις θεωρητικές και 
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µεθοδολογικές θέσεις της παραπάνω σχολής. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι οµοιότητες που 

παρουσιάζει η σχολή της συµβολικής αλληλόδρασης µε την φιλοσοφική και επιστηµολογική 

παράδοση της ερµηνευτικής.Στο 2ο µέρος της µελέτης καταδεικνύεται η συνεισφορά της 

σχολής  στη µελέτη και την κατανόηση των κοινωνικών όψεων της επικοινωνίας, της 

κοινωνικοποίησης, της ταυτότητας και της απόκλισης.  

         Επιχειρείται µια συσχέτιση της συγκεκριµένης σχολής και της ταυτότητας στο πλαίσιο της 

συµβολικής διαντίδρασης κι αναδεικνύεται η έννοια της «ανάληψης ρόλου». Αυτό σηµαίνει ότι 

η ρύθµιση της συµπεριφοράς βρίσκεται σε κατάσταση αλληλόδρασης και για την κατανόησή 

της  απαιτεί τη µεταφορά του ενός ατόµου στη θέση του «άλλου».  Η συγκεκριµένη θεωρία 

κάνοντας χρήση της παραπάνω θεωρητικής προσέγγισης στοχεύει στη βαθύτερη κοινωνική 

κατανόηση των µειονοτικών οµάδων και βοηθά στη µελέτη των προβληµάτων των µειονοτικών 

οµάδων, ενώ ταυτοχρόνως εµπνέει ερευνητές που ασχολούνται µε ζητήµατα ρατσισµού και 

διακρίσεων και γι’ αυτό θεωρείται πρωτοποριακή και διαχρονική. 

 

 

4.  1993: Πτυχίο Τµήµατος Παιδαγωγικής, Πανεπιστήµιο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

Πτυχιακή εργασία: DEN ETNISKA IDENTITETEN HOS GREKISKA 

INVANDRARBARN (Teori och resultaten av en undersökning). Η Εθνική Ταυτότητα των 

Παιδιών των Ελλήνων Μεταναστών (Θεωρία και τα αποτελέσµατα µιας έρευνας). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας είναι να µελετήσει εµπειρικά τη διαδικασία διαµόρφωσης της εθνοτικής 

ταυτότητας παιδιών µεταναστών. Η δηµιουργία και εξέλιξη της εθνοτικής ταυτότητας, καθώς 

και οι διαδικασίες που υπεισέρχονται σε αυτή, συνδέονται άµεσα µε την κοινωνική και 

ψυχολογική προσαρµογή των παιδιών στη χώρα υποδοχής. Αρκετές είναι οι έρευνες που 

καταδεικνύουν ότι παιδιά ηλικίας 5-10 ετών αντιλαµβάνονται οµοιότητες µε άλλα παιδιά-µέλη 

της οµάδας τους. Μια τέτοια µελέτη έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουµε καλύτερα τους 

τρόπους µε τους οποίους η ανάπτυξη της εθνοτικής ταυτότητας επιδρά στη στάση του παιδιού 

απέναντι στις άλλες οµάδες. 

Η µελέτη αποτελείται από τα εξής µέρη:  

(α) το θεωρητικό µέρος, στο οποίο παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για 

τα θέµατα της εθνοτικής ταυτότητας. 

Για τη µελέτη της εθνοτικής ταυτότητας έχουν προταθεί διαφορετικές θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εκκινούν από διαφορετική αφετηρία και για το λόγο 

αυτό σε πολλές περιπτώσεις‐ καθιστούν προβληµατική τη σύγκριση και τη γενίκευση των 

εµπειρικών ευρηµάτων (Trimble & Dickson). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σηµαντική θεωρείται 

η συνεισφορά των θεωρητικών προσεγγίσεων των Tajfel και Turner, του Breakwell του 

Erikson,του Marcia, του Erikson Charles Horton Cooley και του George Hebert Mead. Η 
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διαµόρφωση της ταυτότητας αντιµετωπίζεται ως µια πολυδιάστατη και δυναµική δοµή, η οποία 

εξελίσσεται δια µέσου των διαδικασιών της διερεύνησης και της δέσµευσης.   

(β) το εµπειρικό/ερευνητικό µέρος, το οποίο αποτελείται από τη µέθοδο και τα ευρήµατα της 

έρευνας µεταξύ 78 συνολικά παιδιών, Ελλήνων µαθητών ηλικίας 8-16 ετών. 

(γ) τα συµπεράσµατα κατέδειξαν την αποτελεσµατική, για τους Έλληνες µαθητές, 

αλληλεπίδραση µε τους Σουηδούς συνοµηλίκους τους. Το αξιακό σύστηµα µεταφέρεται µεταξύ 

των νέων και η επιρροή που ασκεί στη σκέψη τους και στην εξέλιξή τους είναι πολύ έντονη. Τα 

συµπεράσµατα επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις που ήθελαν τους νέους µε ελληνική 

προέλευση να ισχυροποιούν τους δεσµούς µε τη σουηδική κοινωνία µε την εκµάθηση των 

σουηδικών κανόνων και των αξιών, την εξοικείωση µε τα Σουηδικά πρότυπα, τους κώδικες και 

τη  σουηδική γλώσσα. 

 

  

 

5. 1992: Πτυχίο Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήµιο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας 

(Filosofie Kandidatexamen). Πτυχιακή εργασία: (Κοινωνική και οικονοµική 

ενσωµάτωση µεταναστών στη Σουηδία).  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η µετανάστευση του ελληνικού εργατικού δυναµικού προς τη Σουηδία ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Σήµερα, διαµένουν περίπου 20.000 άτοµα ελληνικής καταγωγής στη 

Σουηδία. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Σουηδία κατά τα έτη 1965-1970. 

Οι Έλληνες τη Σουηδίας φαίνεται να είναι πολύ δραστηριοποιηµένοι  σε συλλόγους κι έχουν 

έντονη και ενεργή συµµετοχή σε εκδηλώσεις και ενώσεις, ενώ και στην ελληνική κοινότητα 

διατηρούν κάποια ελληνικά έθιµα και «umgängsformer».  Η παρούσα µελέτη έχει διττό στόχο: 

α) να διερευνήσει τη στάση ζωής των ατόµων που δεν έχουν γεννηθεί στη Σουηδία β) τον τρόπο 

µε τον οποίο η ταυτότητα τους επηρεάζεται από τη µετάβαση στη νέα τους χώρα.  

       Η έρευνα καλείται να απαντήσει µε τα ευρήµατά της στα ακόλουθα ερωτήµατα: α) Πώς 

είναι να ζει κάποιος σε µια νέα χώρα όπως η Σουηδία; β) Τι σηµαίνει µετανάστης στη Σουηδία; 

γ) Πώς επηρεάζεται η ταυτότητα του µετανάστη στη νέα του χώρα; δ) τι συµβαίνει στο άτοµο 

όταν µεταναστεύει σε µια νέα χώρα;  

       Βάσει των ανωτέρω ερωτηµάτων δοµείται σε αντίστοιχα κεφάλαια και η έρευνά µας, η 

οποία πρωτοτυπεί, καθώς συνάγει συµπεράσµατα βασισµένα και σε βιωµατικές εµπειρίες και 

καταγεγραµµένα µε πληρότητα και σαφήνεια. 

     Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος της έρευνας αποσαφηνίζονται οι βασικοί ορισµοί και 

έννοιες που παρουσιάζονται στην µελέτη, διερευνώνται οι κυριότεροι παράµετροι της 

παρουσίας ελλήνων µεταναστών στη Σουηδική κοινωνία και αποτυπώνονται οι ποσοτικές 

διαστάσεις του µεταναστευτικού πληθυσµού στη χώρα 
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     Στο δεύτερο µέρος της έρευνας αντίστοιχα εξετάζονται οι θεωρίες της µετανάστευσης, 

αναλύονται τα πρότυπα και οι τρόποι ενσωµάτωσης, ενώ εξετάζεται και το θεσµικό πλαίσιο που 

εφαρµόζεται στη χώρα. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: Α) Οικονοµικές Θεωρίες, οι οποίες 

συγκλίνουν στην άποψη ότι η µετανάστευση προκαλείται λόγω της διαφοράς των ευκαιριών και 

του επιπέδου ανάπτυξης και διαβίωσης των χωρών. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Νεοκλασική 

Προσέγγιση, τη Νέα Οικονοµική Θεωρία, τη Θεωρία της δυαδικής Αγοράς και τη Μαρξιστική 

Θεωρία. Β) Θεωρίες της Κοινωνιολογικής Προσέγγισης όπως: Παράγοντες Έλξης-

Απώθησης,Θεωρίες Παγκόσµιων Συστηµάτων και Θεωρίες ∆ικτύων.   

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 

παραπάνω εργασία.  

      Με την έρευνα αυτή αναδύεται η σύνθετη µορφή και πολυπλοκότητα του µεταναστευτικού 

φαινοµένου, ενώ αναδεικνύεται και η ενσωµάτωση ως µια συνεχής και ολοένα µεταβαλλόµενη 

διαδικασία. 

      Η Σουηδία, άλλωστε, έχει µεγάλη πείρα στη µετανάστευση κι έχει υιοθετήσει από πολύ 

νωρίς το πρότυπο της πολυπολιτισµικότητας. 

Τέλος, µέσω της µελέτης µας αυτής συνάγεται το συµπέρασµα ότι και η εκµάθηση της γλώσσας 

αποτελεί ισχυρό παράγοντα ενσωµάτωσης ή αποκλεισµού και το µορφωτικό επίπεδο των 

γονιών διαδραµατίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο, ενώ και το αυξηµένο ποσοστό σε πολιτισµικές 

και πολιτιστικές εκδηλώσεις βοηθάει στην οµαλότερη ενσωµάτωση. 
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 

  2016 - 2018 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού  Προγράµµατος  

«Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», που υλοποιείται από το  Κέντρο 

∆ιαπολιτισµικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 
 2013 – 2015 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού  Προγράµµατος  

«Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», που υλοποιείται από το  Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 

Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

    2010 – 2013  
 Υπεύθυνος παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κέντρο 

∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 

 

 

    2006 – 2008  
Υπεύθυνος παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 

Προγράµµατος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών  στο σχολείο για την 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση». Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 

 

 

    2002 – 2004 
Υπεύθυνος παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών». Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 

 
 

    1997 – 2000 
Υπεύθυνος παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών». Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 
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4.      ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 2015 - 2016 

  Χειµερινό Εξάµηνο: Προπτυχιακά: α) "Θεωρία και πράξη της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης " (Π∆212), Τµήµα Φ.Π.Ψ. (3 ώρες την εβδοµάδα), β) "∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση" (ΕΥ04), Τµήµα Αγγλικό (3 ώρες την εβδοµάδα) και γ) "Επιπτώσεις της 

µετανάστευσης και της παγκοσµιοποίησης στο εθνικό κράτος και την εκπαίδευση"(3 

ώρες την εβδοµάδα). 

Μεταπτυχιακά: "Εισαγωγικό Μάθηµα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης" στο ΜΠΣ 

«Θεωρία, Πράξη και  Αξιολόγηση του ∆ιδακτικού Έργου», ΕΚΠΑ, Τµήµα Φ.Π.Ψ., 

Τοµέας Παιδαγωγικής.  

 

2014 - 2015 

 Χειµερινό Εξάµηνο: Προπτυχιακά: α) "Θεωρία και πράξη της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης " (Π∆212), Τµήµα Φ.Π.Ψ. (3 ώρες την εβδοµάδα), β) "∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση" (ΕΥ04), Τµήµα Αγγλικό (3 ώρες την εβδοµάδα) και γ) "Επιπτώσεις της 

µετανάστευσης και της παγκοσµιοποίησης στο εθνικό κράτος και την εκπαίδευση"        

(3 ώρες την εβδοµάδα) 

Μεταπτυχιακά: "∆ιαπολιτισµική Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική στο ΜΠΣ 

«Θεωρία, Πράξη και  Αξιολόγηση του ∆ιδακτικού Έργου», ΕΚΠΑ, Τµήµα Φ.Π.Ψ., 

Τοµέας Παιδαγωγικής.  

Εαρινό Εξάµηνο: Προπτυχιακά: "∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση" (Π∆173), Τµήµα 

Φ.Π.Ψ. (3 ώρες την εβδοµάδα). 

 

2013 – 2014 

 Χειµερινό Εξάµηνο: Προπτυχιακά: α) «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» (ΕΥ04), Τµήµα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, (3 ώρες την εβδοµάδα), β) «Θεωρία και πράξη της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» (Π∆212), Τµήµα Φ.Π.Ψ. (3 ώρες την εβδοµάδα  - 

Επιλεγόµενο). 

 Μεταπτυχιακά: «Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση», στο ΜΠΣ «Θεωρία, 

Πράξη και  Αξιολόγηση του ∆ιδακτικού Έργου», ΕΚΠΑ, Τµήµα Φ.Π.Ψ., Τοµέας 

Παιδαγωγικής.  

Εαρινό Εξάµηνο: Προπτυχιακά: α) «Νέες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις σύγχρονες 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες» (Π∆02 – (Υ)), Τµήµα Φ.Π.Ψ, (3 ώρες την εβδοµάδα), β) 
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«∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» (Π∆173 – (Υ)), Τµήµα Φ.Π.Ψ., Τµήµα Γερµανικής 

Γλώσσας (3 ώρες την εβδοµάδα). 

  Μεταπτυχιακά: «Μεθοδολογία και Πράξη της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» στο 

ΜΠΣ: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του ∆ιδακτικού Έργου». ΕΚΠΑ. Τµήµα 

Φ.Π.Ψ., Τοµέας Παιδαγωγικής. 

 

  2013 

 ∆ιορισµένος Λέκτορας . ΦΕΚ: 409 (τ. Γ΄) 10η/4/2013 

 

  2010 

∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος του εαρινού εξαµήνου «∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση» στο τµήµα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 

 

 2009 

 ∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος του χειµερινού εξαµήνου «∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση» στο τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

 

 2009 

∆ιδάσκων στο σεµινάριο  «Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας» υπό την αιγίδα του 

Εργαστηρίου Πειραµατικής Παιδαγωγικής. 

 

 2009 

 ∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών , Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα ΦΠΨ, Τοµέας Παιδαγωγικής. 

 

 2009 

∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας». 

 

  2009  

∆ιδάσκων στο µάθηµα «∆ιαπολιτισµικές Παρεµβάσεις στην Εκπαίδευση» στο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Φιλοσοφικής Σχολής «Θεωρία Πράξη και Αξιολόγηση 

του Εκπαιδευτικού Έργου» µε κατεύθυνση τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 
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  2008 

∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος «Κοινωνιολογία της Παιδείας» στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών , Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα ΦΠΨ, Τοµέας Παιδαγωγικής.      

 

  2008 

∆ιδάσκων (Π∆/407) του µαθήµατος «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα ΦΠΨ, Τοµέας Παιδαγωγικής (Στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας του µαθήµατος «Κοινωνιολογία της Παιδείας» παρήχθη από τον 

διδάσκοντα «Φάκελος Μαθήµατος», ο οποίος αριθµεί 70 σελίδες κι ο οποίος εκδόθηκε 

από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ). 

 

 

 



15 

 

 

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

5.1.  ΒΙΒΙΛΙΑ 

 

2016:  Χρήστος Παρθένης - Γιώργος Φραγκούλης, Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

απέναντι σε νέες προκλήσεις. Ροµά. Μια θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση, 

εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2015 (ISBN: 978-618-03-0512-8) (σσ. 231). 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο βιβλίο διερευνάται πώς συγκροτείται  συνολικά η ετερότητα ως απειλή µέσα σε ένα 

ταχέως εξελισσόµενο και δυσµενές παγκόσµιο περιβάλλον. Οι "άλλοι" εµφανίζονται 

πλέον να απειλούν την ασφάλεια, την οικονοµική ευµάρεια, την ποιότητα ζωής και τις 

αξίες πάνω στις οποίες έχουν οικοδοµηθεί οι δυτικές νεωτερικές κοινωνίες. Οι Ροµά 

τόσο στο ελληνικό, όσο και στο διεθνές πλαίσιο προσλαµβάνονται ως "απειλή" για τις 

τοπικές κοινωνίες, που συνήθως αντιµετωπίζεται µέσω του αποκλεισµού τους από όλες 

τις εκφάνσεις της κοινωνικο - οικονοµικής και πολιτισµικής ζωής του τόπου που 

διαβιούν, ακόµα και του εξοβελισµού τους από τις οικιστικές ζώνες. Στην έρευνα αυτή 

στόχος είναι η εις βάθος διερεύνηση των παραγόντων που συνδέονται µε την τακτική  

φοίτηση και τη σχολική διαρροή των Ροµά παιδιών µέσα από µελέτες περίπτωσης  

σχολικών µονάδων που εδράζονται στην Αγία Βαρβάρα και στις Αχαρνές, δύο περιοχών 

δηλαδή µε πολύ διαφορετικό βαθµό ένταξης των Ροµά στη σχολική και στην τοπική 

κοινότητα (...). 

 

2013:  Χρήστος Παρθένης,  Θεωρία και Πράξη : Μάκρο και Μικρο προσεγγίσεις 

της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσµα Εφαρµοσµένων Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων , Αθήνα.  (ΙSBN :978-960-92735-3 - 4) (σσ. 296) .  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το βιβλίο αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ανάδειξη εκείνων των θεωρήσεων 

που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό των κοινωνικών επιστηµών, 

οι οποίες διαµορφώνουν και αντίστοιχες επιστηµολογικές και µεθοδολογικές 

κατευθύνσεις για την καλύτερη κατανόηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευση και ειδικότερα µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο 

παρουσιάζονται µακρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιδιώκουν την 
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παραγωγή ελέγξιµων προγνώσεων και µικρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

ανάµεσα στα άλλα περισσότερο στοχεύουν στην κατανόηση και ερµηνεία των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το έργο κλείνει µε την παρουσίαση δύο προγραµµάτων που 

υλοποιήθηκαν από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

πιο συγκεκριµένα το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών 

Μαθητών» και το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». 

 

2008: Χρήστος Παρθένης, Επιστηµολογικές παραδοχες της ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης,    τεύχ. 1. Αθήνα: Βιβλιοσυνεργατική  (ISBN: 978-960-92735-1-0) (σσ. 175). 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός του βιβλίου «∆ιαπολιτισµικές µικροπροσεγγίσεις: επιστηµολογικές και 

µεθοδολογικές συνιστώσες» είναι να παρουσιάσει τις επιστηµονικές και επιστηµολογικές 

προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα αλλά και στην τάξη. 

Γίνεται αρχικά αναφορά τόσο στον τρόπο που εξετάζουν οι επιστήµονες συνολικά την 

επιστήµη, αλλά και ειδικότερα το συγκεκριµένο αντικείµενό τους, όσο και στην 

αξιολόγηση που κάνουν για να επιλέξουν µεταξύ των προσφερόµενων κάθε φορά 

λύσεων στα προβλήµατα αυτά επηρεάζεται αφενός µεν από τις γνωσιοθεωρητικές τους 

πεποιθήσεις αφετέρου δε από τα εκάστοτε ρεύµατα – επιστηµονικά και επιστηµολογικά. 

      Η επίδραση  τέτοιων ρευµάτων είναι έντονη στις κοινωνικές επιστήµες γενικότερα 

και στην παιδαγωγική πιο συγκεκριµένα. Στην εποχή µας σε κυρίαρχη τάση 

αναδεικνύεται η διεπιστηµονική προσέγγιση και αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφόρων 

επιστηµών, η οποία ισχυροποιείται στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών λόγω της 

πολυεδρικότητας του γνωστικού αντικειµένου, ενώ η παλαιότερα κυρίαρχη αυτονοµία 

τους φθίνει. Τα κυριότερα προβλήµατα των κοινωνικών επιστηµών αφορούν τους 

τρόπους προσέγγισης των υπό µελέτη αντικειµένων και την εγκυρότητα της 

παραγόµενης επιστηµονικής γνώσης. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται  στον τοµέα της 

εκπαιδευτικής έρευνας στον οποίο παρουσιάζονται τέτοιου είδους µελέτες µε ποικίλες 

ονοµασίες, όπως: φαινοµενολογική µελέτη, διερµηνευτική µελέτη, εθνογραφική µελέτη, 

κονστρουκτιβιστική µελέτη κ.λπ. Οι ονοµασίες αυτές οφείλονται σε µια ποικιλία 

µεθοδολογικών και θεωρητικών πηγών από τις οποίες προέρχονται, µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η φαινοµενολογία, ο ερµητισµός, η θεωρία της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης, η εθνοµεθοδολογία και η ανθρωπολογική εθνογραφία. 

     Αυτές οι προκλήσεις, όπως προκύπτει, στο κυρίαρχο ερευνητικό παράδειγµα, στην 

εκπαίδευση, σχετίζονται άµεσα µε τις αντίστοιχες  που έχουν ανακύψει σε ολόκληρο τον 
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τοµέα των κοινωνικών επιστηµών και αποτελούν µέρος της µακράς παράδοσης που 

ασκεί κριτική στη θετικιστική προσέγγιση της ανθρώπινης εµπειρίας.  

 

 

5.2. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ  – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

2013: Γεώργιος Φλουρής, Ευανθία Μηλίγκου, Χρήστος Παρθένης,  Λαµπρίνα Γιώτη 

(επιµ.),  Επιµορφωτικός  - Εκπαιδευτικός Οδηγός: ∆ια  Βίου  Εκπαίδευση και 

Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών υπό το πρίσµα της ∆ιαπολιτισµικής Οπτικής: Το 

Πρόγραµµα Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά ως αφετηρία νέων θεωρητικών και 

εµπειρικών προσεγγίσεων (Πρόλογος Χρήστος Παρθένης, Εισαγωγή: Γεώργιος 

Φλουρής, Χρήστος Παρθένης), σσ. 622 (ISBN:978-618-81101-0-6).    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο επιµορφωτικός οδηγός αντλεί τη δυναµική του από το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των 

παιδιών Ροµά», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 

Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστηµα 2010 – 2013. Ο τόµος 

διαρθρώνεται σε τέσσερις επιµέρους ενότητες. Η πρώτη περιέχει τις θεωρητικές 

καταθέσεις επιστηµόνων που ασχολούνται πολλά χρόνια µε τη διαπολιτισµικότητα και 

έχουν εµπειρία αντίστοιχων Προγραµµάτων ενώ η δεύτερη καταγράφει σύγχρονες 

διδακτικές µαθησιακές προσεγίσεις στο µικροεπίπεδο των ετερογενών τάξεων. Η Τρίτη 

παρουσιάζει πολλά σχέδια διδασκαλίας που εφαρµόστηκαν στην πράξη, τόσο για την 

ενίσχυση της γλωσσοµάθειας όσο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων 

διδασκαλίας που αξιοποιούν τις τέχνες, τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τα ενδιαφέροντα 

των ίδιων των µαθητών. Η τέταρτη κλείνει µε τον συνολικό απολογισµό των ∆ράσεων 

του Προγράµµατος και καταθέτει γόνιµες προτάσεις.  

 

2013:  Χρήστος Παρθένης (επιµ.), Πρόγραµµα “Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά”: 

Περιγραφή Παρεµβατικών δράσεων και αποτύπωση ποιοτικών  - ποσοτικών 

δεδοµένων για τα σχολική έτη 2010 – 2013 , σσ.125 (ISBN: 978-960-92735-4-1).   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το βιβλίο περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: Η τριετής υλοποίηση του Προγράµµατος, 

Υπεύθυνοι εφαρµογής του Προγράµµατος, Υπεύθυνοι εφαρµογής των δράσεων, οι 

δράσεις του Προγράµµατος, Γεωγραφική κάλυψη του έργου για το σχολικό έτος 2012 – 

2013, Σχολεία παρέµβασης – Μαθητικός πληθυσµός για το σχολικό έτος 2012 – 2013, 
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Προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δευτεροβάθµια εκπαίδευσης. 

Περιλαµβάνει αναλυτικούς χάρτες ανά νοµό και περιφέρεια.  

 

2013: Χρήστος Παρθένης (επιµ.), Program “Education of Roma Children” 2010-

2013: Intervention Actions for the Educational Integration of Roma children. 

σσ.13. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πρόκειται για Φυλλάδιο ενηµέρωσης των δράσεων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

των παιδιών Ροµά» για τα σχολικά έτη 2010 - 2013 στην αγγλική γλώσσα. Γίνεται 

εκτενής αναφορά στις δράσεις και υποδράσεις, στους στόχους και τα αποτελέσµατα, 

αποτυπώνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.  

 

2012: Χρήστος Παρθένης, Ειρήνη Τσέλου, Κατερίνα Τσόκα (επιµ.), Πρόγραµµα: 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» 2010 - 2012: Παρεµβατικές δράσεις για την 

εκπαιδευτική ένταξη  των παιδιών Ροµά, Αθήνα. σσ. 15. (ISSN:2241 - 4274). 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πρόκειται για Φυλλάδιο ενηµέρωσης και καταγραφής των 9 δράσεων του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» για τα σχολικά έτη 2010 - 2013. 

Γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις και υποδράσεις, στους στόχους και τα 

αποτελέσµατα, περιλαµβάνοντας αναλυτικούς πίνακες µε  ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία.  

 

 

2012: Χρήστος Παρθένης, (επιµ.),"Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά: εµπειρίες και 

προοπτικές". σσ. 210  Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία για την  εξέλιξη της πορείας του Προγράµµατος για 

το 2010 – 2012. Γίνεται καταγραφή των σχολείων, των καταυλισµών και των οικισµών 

ανά περιφέρεια , µε αναλυτικούς χάρτες και αποτύπωση των εγγεγραµµένων µαθητών. 

 

 

2011: Γεώργιος Μάρκου – Χρήστος Παρθένης  (επιµ.), ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: 

Θεωρία και Πράξη. Πρακτικά Συνεδρίου. Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φ.Π.Ψ., Τοµέας 

Παιδαγωγικής. (ISBN:978-960-88298-2-4) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαπολιτισµική προσέγγιση έχει αναγνωρισθεί σε πολλές χώρες ότι ευνοεί τον 

πολιτισµικό πλούτο, ότι ενθαρρύνει τα άτοµα να υπερβούν τα πολιτισµικά τους όρια και 

να αποκτήσουν µια νέα αντίληψη για τον κόσµο που συνεχώς αλλάζει. Καθιστά επίσης 

ικανές τις µεταναστευτικές οµάδες να αλλάζουν τις δικές τους αξίες µέσα από τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης που ενέχει δυνατότητες πολιτισµικής συνύπαρξης και 

σύνθεσης. Είναι αυτή η διαπολιτισµική προσέγγιση στη δόµηση του νέου 

πολυπολιτισµικού εθνικού κράτους που βρίσκεται σε κίνδυνο επαναξιολόγησης. Παρά 

την ύπαρξη ενός τέτοιου κλίµατος θεωρούµε ότι η διαπολιτισµική προσέγγιση µπορεί 

να µας δώσει ένα πρότυπο διαπολιτισµικού διαλόγου στο πλαίσιο του  οποίου η 

πολιτισµική ετερότητα αναγνωρίζεται θετικά στη βάση των ατοµικών, κοινωνικών και 

πολιτικών διακαιωµάτων, που έχουν γίνει αποδεκτά στη χώρα µας και αποτελούν 

ουσιαστικά στοιχεία κάθε πολιτισµού που σέβεται τον εαυτό του. 
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5.3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, 

σε συλλογικούς τόµους και  σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων). 

 

� Μετά την εκλογή µου στη βαθµίδα του Επίκουρου 

 

2016: Christos Parthenis - George Fragoulis,  “Otherness” as Threat: Social and 

Educational Exclusion of Roma People in Greece,  International Journal of 

Multicultural Education, Vol. 18, No. 2 , pgs: 39 - 57 (ISSN 1934-5267). 

 

2016: Christos Parthenis, "Multiculturalism and beyond: social and educational 

inclusion of the Roma population", υπό έκδοση κείµενο στα Πρακτικά του Συνεδρίου 

µε τίτλο CiCea / Jean Monnet Network 2015 Conference “Identity in Times of Crisis, 

Globalization and Diversity”, Κόρινθος Σεπτέµβριος 2015. 

 

2015: Christos Parthenis, Gundara Jagdish, "Balancing unity and diversity in a 

European context: has multicultur ralism favored the “others”?", υπό έκδοση 

κείµενο στα Πρακτικά του Συνεδρίου Cultural Diversity, Equity and Inclusion , IAIE - 

University of Ioannina, Ioannina, 29th June - 3rd July 2015. 

 

2015: Christos Parthenis, Eirini Tseliou, "Intercultural Education: The vehicle for 

promoting Educational Integration and Social Cohesion. The case of the 

Programme “Education of Roma Children", υπό έκδοση κείµενο στα Πρακτικά του 

Συνεδρίου Cultural Diversity, Equity and Inclusion , IAIE - University of Ioannina, 

Ioannina, 29th June - 3rd July 2015. 

 

2015: Christos Parthenis: "Η ∆ιαχείριση της Πολυπολιτισµικότητας στο Σύγχρονο 

Ελληνικό Σχολείο. Η Περίπτωση του Προγράµµατος "Εκπαίδευση των παιδιών 

Ροµά", υπό έκδοση κείµενο στα Πρακτικά του Συνεδρίου µε τίτλο: Rethinking 

Language, Diversity, and Education, University of the Aegean (Rhodes, Greece), May 

28, 2015 – May 31, 2015. 

 

2015: Χρήστος Παρθένης, Βαγγέλης Χαϊνάς, "∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις της 

διαχείρισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των µαθητών-ριών ροµά, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράµµατος: «Εκπαίδευση των Παιδιών Ροµά»", Πρακτικά του 

1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης µε τίτλο: "Η έρευνα στην 
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κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Παρόν και προοπτικές", Ιωάννινα, 16 - 18 Οκτωβρίου 

2014, Ιωάννινα 2015 σ. 559-575. ISBN:978-960-233-216-0 

 

2015: Χρήστος Παρθένης, Βαγγέλης Χαϊνάς, "Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές 

διαστάσεις της εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Η περίπτωση των 

Ροµά του Νοµού Ευβοίας", Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης. µε τίτλο: "Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Παρόν και 

προοπτικές", Ιωάννινα, 16 - 18 Οκτωβρίου 2014, Ιωάννινα 2015, σ. 538-558. ISBN:978-

960-233-216-0 

 

 

� Μετά την εκλογή µου στη βαθµίδα του Λέκτορα 

 

2015: Christos Parthenis, “Education of Roma children: Developing intercultural 

understanding and training skills for teachers through distance learning and a 

constructivist teaching model”, υπό έκδοση κείµενο στα Πρακτικά του 1st 

International Conference on New Developments in Science and Technology Education, 

Corfu, May 29 – 30 2014. 

 

2015: Christos Parthenis, Eirini Tseliou, Aikaterini Tsoka, “Education of Roma 

children: A multidimensional programme which stresses the importance of 

supporting networking of schools and all active participants through web 

applications and social media”, υπό έκδοση κείµενο στα Πρακτικά του 1st 

International Conference on New Developments in Science and Technology Education, 

Corfu, May 29 – 30 2014. 

2015: Ch. Parthenis - George Markou, «Intercultural Education in Europe: The 

Greek Experience», στο International education in the European context. Theories, 

experiences, challenges, Marco Catarci - Massimiliano Fiorucci eds, published by 

Ashgate Publishing Limited, England. pgs. 167 - 201 (ISBN 978-1-4724-5162-0). 

 

2015: Χρήστος Παρθένης – Γιώργος Φραγκούλης, «Η πρόκληση της εκπαιδευτικής 

και κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ροµά: Η (Επιτυχής;) περίπτωση της Αγίας 

Βαρβάρας, Νέα Παιδεία, τεύχ.153, σ. 104 - 113 (ISSN: 1105 - 4255). 
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2013: Χρήστος Παρθένης, «Η ιδιότητα του πολίτη και η σχέση µεταξύ συλλογικών 

και ατοµικών δικαιωµάτων σε µια φιλελεύθερη δηµοκρατία» στο ∆ια Βίου  

Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών υπό το πρίσµα της 

∆ιαπολιτισµικής Οπτικής: Το Πρόγραµµα Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά ως 

αφετηρία νέων θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων, (Πρόλογος Χρήστος 

Παρθένης, Εισαγωγή: Γεώργιος Φλουρής, Χρήστος Παρθένης) (ISBN:978-618-81101-0-

6).    

 

2013: Χρήστος Παρθένης - Ειρήνη Τσέλιου, «Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών 

Ροµά»  2010 – 2013 ∆ιαπολιτισµικές και κοινωνικές πολιτικές – Παρουσίαση 

συγκεντρωτικών», στο ∆ια  Βίου  Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών 

υπό το πρίσµα της ∆ιαπολιτισµικής Οπτικής: Το Πρόγραµµα Εκπαίδευση των 

παιδιών Ροµά ως αφετηρία νέων θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων, 

(Πρόλογος Χρήστος Παρθένης, Εισαγωγή: Γεώργιος Φλουρής, Χρήστος Παρθένης) 

(ISBN:978-618-81101-0-6).    

 

2013: Christos Parthenis -  Eirini Tseliou, «Educational inclusion, study of 

educational exclusion, equitable education and social acceptance of children of 

Roma origin in a globalized world, throughout the intervention of the 

Project:“Education of Roma Children” – Qualitative and quantitative data», στα 

υπό έκδοση Πρακτικά του συνεδρίου «Educational inclusion», Intercultural Counselling 

and Education in the Global World Conference Verona, Palazzo della Gran Guardia 

April 15th to 18th
. 

 

2013: Christos Parthenis, Eirini Tseliou, «Program “Education of Roma Children” 

2010-2013: Intervention actions for the educational integration of Roma Children. 

Book Presentation», IAIE ZAGREB CONFERENCE Unity and disunity connections 

and separations 17-21/09/2013  (http://www.iaie.org/zagreb/IAIE),ISBN:978-953-96967-3-

1. 

 

2013: Christos Parthenis, Petros Korelas, «Intercultural Education in the South 

Eastern Europe in the Context of European an Global Integrations»,  IAIE 

ZAGREB CONFERENCE Unity and disunity connections and separations 17-

21/09/2013(http://www.iaie.org/zagreb/IAIE), ISBN:978-953-96967-3-1.  
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2012: Χρήστος Παρθένης , Ειρήνη Τσέλιου, «Εκπαιδευτική ένταξη, µελέτη του 

εκπαιδευτικού αποκλεισµού, ισότιµη εκπαίδευση και κοινωνική αποδοχή των 

παιδιών ρόµικης καταγωγής, µε την παρέµβαση του Προγράµµατος: «Εκπαίδευση 

των Παιδιών Ροµά» – Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία», Επιστήµες  Αγωγής, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κρήτη (ISSN:1109-8740).  

2012: Χρήστος Παρθένης, «Η κατάσταση των ροµά σε σχολεία της Ελλάδας  και της 

Σουηδίας», Επιστήµες  Αγωγής , Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κρήτη. (ISSN: 1109-8740). 

2012: Christos Parthenis, Eirini Tseliou, “The program for Roma children”. 

Description of its actions and perspectives of further development” Conference 

Proceedings : Constructionism 2012, Theory, Practice and Impact, August 21 – 22, 

Athens (http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/), ISBN: 978-960-88298-4-8. 

2012:  Χρήστος Παρθένης, «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 

σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: Στάσεις και απόψεις των γονέων», Νέα 

Παιδεία, 143, σ. 124-146 (ISSN:1105 - 4255). 

 

2011: Χρήστος Παρθένης, «Η αναγκαιότητα διαπολιτισµικών παρεµβάσεων στην 

εκπαίδευση»,  Πρακτικά Συνεδρίου στο:  ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Θεωρία και 

Πράξη,  Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φ.Π.Ψ., Τοµέας 

Παιδαγωγικής , σ. 246 – 259. (ISBN:978-960-88298-2-4). 

 

 

 

� Πριν την εκλογή µου στη βαθµίδα του Λέκτορα  

2010: Χρήστος Παρθένης, «Η Συµβολή του Κονστρουκτιβισµού στη ∆ιαπολιτισµική 

∆ιάσταση της Εκπαίδευση» , Bήµα του ∆ασκάλου,12, Ιωάννινα, σελ.: 177-199 (ISSN: 

1105-297Χ).          

 

2010: Ch. Parthenis, «Inclusion of Repatriated Greek and Foreign Immigrant 

Students in School Education: A Possible Good Practice for Intercultural 

Inclusion», Journal of Intercultural Education, vol.21, issue 4, ISSN:1467-5986, pgs 

395-403. 
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2009: Παρθένης, «Το κονστρουκτιβιστικό Παράδειγµα στη Μαθησιακή 

∆ιαδικασία: Η περίπτωση των Σχολείων Παρέµβασης στο Πρόγραµµα 

«Εκπαίδευση παλιλινοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών» στο Παιδαγωγικά 

ρεύµατα στο Αιγαίο»,  (∆ιεθνή παιδαγωγική έκδοση παιδαγωγικών προβληµατισµών 

στην ιστοσελίδα http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/new-issue.html»), 

Παιδαγωγικά Ρεύµατα στο Αιγαίο,  τεύχ.4,  σσ.. 77 – 87. ISSN: 1790-5532.   

 

2009: Χρήστος Παρθένης,  «Η διαπολιτισµική προσέγγιση ως θεωρία µάθησης» στο 

συνέδριο Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi.Athens, Greece-June 22nd to 

June 26th 2009 (δηµοσιευµένο στα πρακτικά τα οποία είναι σε µορφή CD. Εκκρεµεί η 

έντυπη µορφή). 

 

2008: Χρήστος Παρθένης, “Σχεδιάζοντας καινοτόµες πολυπολιτισµικές δράσεις: Το 

παράδειγµα του Προγράµµατος Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών 

Μαθητών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ”. Επετηρίδα των Ιωαννίνων.  σ. : 131-162. 

ISSN:2241-200X.  

     

2008:  Χ. Παρθένης (2008),  «Η πολυτροπικότητα στη διαπολιτισµική τάξη». ∆ιεθνές 

∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης και το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης µε θέµα: «Βίωµα, µεταφορά και πολυτροπικότητα: εφαρµογές στην 

επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη µάθηση και τη γνώση» Ρέθυµνο, 10-12/10/2008 (υπό 

δηµοσίευση κείµενο στα πρακτικά). 

 

 

2002: Χ.Παρθένης & Χ.Αρκούδη, (2002) «Το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 

(ΚΕ.∆.Α.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών και οι δραστηριότητές του: 

Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί µαθητές στα Ελληνικά Σχολεία – ∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση», στο Περιοδικό «Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 28, (ISSN: 1105-8056).  
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ  - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

1. 2013  - 2014 
Συνεργασία µε τον Καθηγητή Jagdish Gundara, για το «Roma Project»,   Centre for 

Intercultural Studies in London  και το «Multiculturalism in Europe Project»,  European 

Commission. 

  

 

2. 2013 - 2014 
Συνεργασία µε τον καθηγητή Wassilio Baros, Professur für Pädagogik , Universität 

Augsburg για την Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά (συνεντεύξεις, έρευνες ροµά και µη 

ροµά µαθητές και τις οικογένειές τους κ.λπ).  

 

3. 2013 - 2014 
Έρευνα σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες µε  υψηλό ποσοστό µαθητών Ροµά, µε 

σκοπό τη διερεύνηση παραγόντων (δηµογραφικοί, εθνογραφικοί, ιστορικοί, κοινωνικο-

ψυχολογικοί) που έχουν διαµορφώσει  τη συγκεκριµένη σχολική πραγµατικότητα και να 

προτείνει παρεµβάσεις µε στόχο την "απογκετοποίηση" των συγκεκριµένων σχολικών 

µονάδων. 

 

 

4.2012 – 2014  
Συνεργασία µε την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη µε έµφαση στις 

παρεµβατικές δράσεις που συντελούνται κυρίως στους άξονες των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και της κοινωνικής προστασίας ατόµων µε διαφορετικό πολιτισµικό 

υπόβαθρο και  µε το Συνήγορο του Παιδιού, αναφορικά µε διαπολιτισµικές 

προσεγγίσεις
.
 δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στις  παρεµβάσεις για τα δικαιώµατα των 

παιδιών Ροµά, την ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την υλοποίηση  

συγκεκριµένων αντιρατσιστικών δράσεων  µε σκοπό την ίση µεταχείριση όλων των 

παιδιών. 

 

5.2012 – 2014  

Συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του  

Υπουργείο Εσωτερικών (Γενικός Γραµµατέας Άγγελος Συρίγος) και το συντονιστή του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Βαγγέλη Χαϊνά για την υλοποίηση 

πιλοτικής έρευνα για την παραβατικότητα των Ροµά (µορφές παραβατικότητας και 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς). 
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6. 2012 – 2014 

Έρευνα   στο πλαίσιο του Προγράµµατος  µε σκοπό την ανάδειξη των παραγόντων που 

συµβάλλουν στην «τακτική» φοίτηση ενός συγκεκριµένου αριθµού µαθητών Ροµά. Ως 

παράπλευρος σκοπός ορίζεται η αναγνώριση υποστηρικτικών προγραµµάτων και 

στρατηγικών που αναφέρεται ότι βελτιώνουν τα ποσοστά «τακτικής» φοίτησης και 

αυξάνουν τα ποσοστά θετικών επιδράσεων του σχολείου προς τους µαθητές Ροµά.  Οι 

έρευνες διεξάγονται στις περιοχές Αχαρνών, Ασπροπύργου και Αγίας Βαρβάρας και για 

τον σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί δύο σχολεία από κάθε περιοχή. Ως υποκείµενα της 

έρευνας έχουν οριστεί οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων που έρχονται σε 

επαφή µε τα συγκεκριµένα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά όπως και οι γονείς αυτών και, τέλος 

οι συντονιστές και διαµεσολαβητές των παραπάνω περιοχών. 

 

7. 2012 - 2014 

Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) µε κύριο στόχο 

την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής (εκπαίδευση, υγεία, εργασία) ατόµων µε ρόµικη 

καταγωγή. 

 

8. 2010 - 2014  

Συµµετοχή στην επιστηµονική οµάδα σχεδιασµού και συγγραφής του Τ.∆.Ε. για την 

υλοποίηση του Προγράµµατος  «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» (2011 – 2013) καθώς 

και της   Παράτασης του (2013 – 2014). 

 

 

9. 2006-2008 

Συµµετοχή στην επιστηµονική οµάδα σχεδιασµού και συγγραφής του Τεχνικού ∆ελτίου 

Έργου και εποπτεία της φυσικής και οικονοµικής πορείας του Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών για την Α/θµια Εκπαίδευση». 

 

 

10. 2006 

Συµµετοχή στην έρευνα “Minerva Socrates Action” µαζί µε τους καθηγητές Gundara 

Jagdish και John Sing και την επιστηµονική συνεργάτιδα του ΚΕ∆Α Χρυσούλα 

Αρκούδη. Συµµετοχή στη συγγραφή και εφαρµογή των δράσεων που στοχεύουν στη 

δηµιουργία παιδαγωγικού υπόβαθρου για το θέµα: “Two teams from different cultures 
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negotiating” που προβλέπονται στην επιστηµονική έρευνα “Minerva Socrates Action” 

µε τίτλο “Intercultural educational dialogues: What unites us what separates us 

Intercultural educational dialogues: What unites us what separates us”. Συµµετοχή στα 

ακόλουθα παραδοτέα: 

1) «Intermediate Report on Intercultural issues»,  

2) «Pedagogical Background and Guidelines»,  

3) «Educational Activities»,  

4) «Evaluation Plan»,  

5) «Dissemination activities plan» και  

6) «Final project report on Intercultural issues. 

 

 

11. 1997-2008 

Εποπτεία και επιστηµονική καθοδήγηση της δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικό και νηπιαγωγείο) στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση». Ενδεικτικά αναφέρονται : «Οι µουσικές του κόσµου», «Το εορτολόγιο 

2004-2005», «Το εορτολόγιο 2008-2009». 

 

12. 2006 

Συµµετοχή στην έρευνα “Minerva Socrates Action”. Συµµετοχή στη συγγραφή και 

εφαρµογή των δράσεων που στοχεύουν στη δηµιουργία παιδαγωγικού  υπόβαθρου για 

το θέµα: “Two teams from different cultures negotiating” που προβλέπονται στην 

επιστηµονική έρευνα “Minerva Socrates Action” µε τίτλο “Intercultural educational 

dialogues: What unites us what separates us Intercultural educational dialogues: What 

unites us what separates us” . 

 

13.  2003     

Συµµετοχή στον προσδιορισµό κριτηρίων γλωσσοµάθειας και κατασκευή εργαλείων 

αξιολόγησης της γλωσσοµάθειας µε βάση το γραπτό λόγο αλλόγλωσσων µαθητών και 

σε σχέση µε τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος.   

 

14.  2001 

Συµµετοχή στην έρευνα µε τίτλο: «‘Οδύσσεια’ Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία». Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. (κατασκευή 
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ερωτηµατολογίων, επίδοση εργαλείου, κωδικοποίηση, στατιστική ανάλυση, 

πινακοποίηση αποτελεσµάτων) (1999-2002). 

 

15.  2000 

Συµµετοχή στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του έργου «∆οκιµασία δεξιοτήτων» για 

µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (1999-2000). 

 

16.  1990-1994    

Συµµετοχή στις µελέτες-έρευνες του Πανεπιστηµίου του Gothenburg.  

α) «Οι µετανάστες στη Σουηδία και το πρόβληµα ενσωµάτωσής τους στη σουηδική 

κοινωνία». Ινστιτούτο της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του Gothenburg  

β)“Χρήση ναρκωτικών και η αύξηση της εγκληµατικότητας των νέων µεταναστών”. 

Ινστιτούτο της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του Gothenburg. 

γ) “Using computers in education”. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του 

Gothenburg.  

 

17.  1993 

Χ. Παρθένης «H εθνική ταυτότητα στα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών». Θεωρία και 

εµπειρική έρευνα στην οποία έλαβαν µέρος παιδιά ηλικίας 7-16 ετών από τρεις  πόλεις 

της Σουηδίας (Γκέτεµποργκ, Μπόρος και Βαρµπεργκ). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 

πανεπιστηµίου του Gothenburg. 

 

18.  1994 

Χ.Παρθένης: «Πιερ Μπουρντιέ, πως η εκπαίδευση κατατείνει στην αναπαραγωγή του 

κυρίαρχου πολιτισµού». Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του Gothenburg. 
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7.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Νοέµβριος 2016  

Χρήστος Παρθένης, Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση απέναντι σε νέες προκλήσεις, Ηµερίδα 

του Λυκείου Ελληνίδων και του Ελληνικού Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών µε θέµα 

"Ανθρώπινα δικαιώµατα και Εκπαίδευση", Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2016. 

 

Οκτώβριος 2016 

Χρήστος Παρθένης, Πυλώνας Εκπαίδευσης-σύντοµος απολογισµός έργου εκπαιδευτικής 

υποστήριξης παιδιών Ροµά και  σχεδιασµός-παρουσίαση νέου έργου παρέµβασης, στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραµµα Εργασιών Εναρκτήριας 

Συνάντησης«Ανάπτυξη της Εθνικής πλατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα 

Ροµά» του Εθνικού Σηµείου Επαφής για τους Ροµά, Aθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016.  

 

 

Μάρτιος 2016 

Χρήστος Παρθένης, Βαγγέλης Χαϊνάς, "Η συµβολή του Προγράµµατος:Εκπαίδευση των 

παιδιών Ροµά στην πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας. Παρεµβάσεις, καλές 

πρακτικές και προτάσεις", Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Bullying - Σχολικός 

εκφοβισµός:Ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές συνέπειες και η αντιµετώπισή τους, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 5 - 6 Μαρτίου 2016. 

 

Μάιος 2015 

Christos Parthenis: "Η ∆ιαχείριση της Πολυπολιτισµικότητας στο Σύγχρονο Ελληνικό 

Σχολείο. Η Περίπτωση του Προγράµµατος "Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά". 

Rethinking Language, Diversity, and Education, University of the Aegean (Rhodes, 

Greece), May 28, 2015 – May 31, 2015. 

 

Οκτώβριος 2014  
Xρήστος Παρθένης, Βαγγέλης Χαϊνάς, "∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις της διαχείρισης 

των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των µαθητών-ριών ροµά, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράµµατος: «Εκπαίδευση των Παιδιών Ροµά»",1ο Πανελληνίο Συνέδριο 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης µε τίτλο: "Η έρευνα στην κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης. Παρόν και προοπτικές", Ιωάννινα, 16 - 18 Οκτωβρίου 2014. 
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 Οκτώβριος 2014 

Xρήστος Παρθένης, Βαγγέλης Χαϊνάς, "Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις 

της εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Η περίπτωση των Ροµά του Νοµού 

Ευβοίας", 1ο Πανελληνίο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης µε τίτλο: "Η 

έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Παρόν και προοπτικές", Ιωάννινα, 16 - 18 

Οκτωβρίου 2014. 

 

 

Μάιος 2014 

Α. Christos Parthenis: “Education of Roma children: Developing intercultural 

understanding and training skills for teachers through distance learning and a 

constructivist teaching model”. 1st International Conference on New Developments in 

Science and Technology Education, Corfu, May 29 – 30 2014. 

B. Christos Parthenis, Eirini Tseliou, Aikaterini Tsoka “Education of Roma children: 

A multidimensional programme which stresses the importance of supporting 

networking of schools and all active participants through web applications and social 

media”. 1st International Conference on New Developments in Science and 

Technology Education, Corfu, May 29 – 30 2014. 

 

 

 Οκτώβριος 2013 

Α. Christos Parthenis and Eirini Tseliou: “Program “Education of Roma Children” 

2010-2013: Intervention actions for the educational integration of Roma Children – 

book presentation”. IAIE ZAGREB CONFERENCE Unity and disunity connections 

and separations 17-21/09/2013. 

Β. Christos Parthenis and Petros Korelas: ”Intercultural education in the South Eastern 

Europe in the context of European and global integrations. IAIE ZAGREB 

CONFERENCE Unity and disunity connections and separations 17-21/09/2013. 

 

April 2013 

Christos Parthenis, Eirini Tseliou «Educational inclusion», Intercultural Counselling and 

Education in the Global World Conference Verona, Palazzo della Gran Guardia April 

15th to 18th
. 
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 ∆εκέµβριος 2012 

Χρήστος Παρθένης, «Νέες προοπτικές  στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση», Υπουργείο 

Εσωτερικών, ∆ιεθνές Συνέδριο , 14 ∆εκεµβρίου  2013, Ελλάδα. 

 

August 2012 

Χρήστος Παρθένης  – Ειρήνη Τσέλιου , «Το Πρόγραµµα : Εκπαίδευση των παιδιών 

Ροµά”. Περιγραφή των πράξεων και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη (poster) . 

∆ιεθνές Συνέδριο :  Constructionism 2012. «Theory,  Practice and Impact». Αθήνα , 

Ελλάδα. 

 

 Απρίλιος 2011 

 Χ. Παρθένης, «Social Inclusion of Gypsies in Greece and Sweden during the 19
th

 and 

20
th

 Century» στο ∆ιεθνές συνέδριο του πανεπιστηµίου Södertörn στη Σουηδία 14 – 16 

Απριλίου 2011. 

 

∆εκέµβριος 2010 

Χ.Παρθένης, «Προβλήµατα ένταξης παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και τρόποι αντιµετώπισής τους» µε γενικό θέµα «Εκπαίδευση 

Στελεχών ΣΥ.Ε.Π. σε θέµατα πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής», 4η Συνάντηση 17 – 

19 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

 Νοέµβριος 2010 

X.Παρθένης, Α. Παπαδοπούλου, «Η εκπαιδευτική έρευνα στη διαπολιτισµική αγωγή· η 

περίπτωση του προγράµµατος των παλιννοστούντων και αλλοδαπών» στο 7ο  πανελλήνιο 

συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική & 

Εκπαιδευτική Έρευνα», Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, 19-21 Νοεµβρίου 2010.  

 

  Oκτώβριος 2010 

Γ. Μάρκου, Χ. Παρθένης, «Βασικές έννοιες της διαπολιτισµικής θεωρίας», στο 

Επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Κ.Ε.Π. µε γενικό θέµα «Εκπαίδευση Στελεχών ΣΥ.Ε.Π. 

σε θέµατα πολυπολιτισµικής Συµβουλευτικής», 1η Συνάντηση 15 – 17 Οκτωβρίου 2010. 

 

  Μάϊος 2010  
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Χ.Παρθένης: «Παγκοσµιοποίηση  και κοινωνικές επιστήµες: η πολυπολιτισµικότητα στην 

εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και η επίδρασή της στη σχολική πραγµατικότητα» στο 

2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµών Εκπαίδευσης. 

 

  Μάϊος 2010 

Χ.Παρθένης: «Παγκοσµιοποίηση  και νέες κατευθύνσεις της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης» στο επιστηµονικό συνέδριο «Πολιτισµική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη 

και ∆ηµοκρατία: Εµπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές» που πραγµατοποίηθηκε στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών µε τη σύµπραξη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, 

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

  Απρίλιος 2010 

Χ.Παρθένης: «Νέες κατευθύνσεις στη διαπολιτισµική εκπαίδευση» στην ηµερίδα 

«Έξυπνο, σύγχρονο και νέο σχολείο:Παιδαγωγικοί Προβληµατισµοί» που 

πραγµατοποίηθηκε στο ΚΥΒΕ ∆ήµου Περιστερίου.  

 

2006-2008 

Συµµετοχή σε 60 επιµορφωτικά σεµινάρια, που διεξήχθησαν ανά την Ελλάδα στα 

πλαίσια του Προγράµµατος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 

σχολείο- για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση» κι η θεµατολογία των οποίων περιστρέφεται 

γύρω από θέµατα παιδαγωγικής φύσεως, εστιαζόµενη κατά βάση στην διαπολιτισµική 

εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

 

Φεβρουάριος 2008 

Ηµερίδα δηµοσιότητας µε θέµα: «Αποτελέσµατα και Προοπτικές της ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο- για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”», Αθήνα – Εισηγητής µε 

θέµα: «Εφαρµογή του Προγράµµατος: Στόχοι, αποτελέσµατα, προοπτικές». 

 

 Φεβρουάριος 2008 

Ηµερίδα «Η υλοποίηση του Έργου “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

στο σχολείο- για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση” στην περιοχή της Κρήτης», Κρήτη, 

Εισηγητής µε θέµα: «Παρουσίαση του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων 

και αλλοδαπών στο σχολείο - για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”». 
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Ιανουάριος 2008 

Ηµερίδα µε θέµα: «Η υλοποίηση του Έργου “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο - για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση” στην περιφέρεια 

Πελοποννήσου», Πάτρα, Εισηγητής µε θέµα «Παρουσίαση του Έργου». 

 

 

 

 

  Φεβρουάριος 2007 

Σεµινάριο µε θέµα «Εκπαιδευτική Πολιτική για τα παιδιά των µεταναστών η εµπειρία 

του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ελλάδας» σε συνεργασία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του British Coucil. 

 

 Μάρτιος 2007 

Ενηµερωτική Συνάντηση του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο - για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”, Αθήνα - Εισηγητής µε 

θέµα: «Παρουσίαση του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών στο σχολείο - για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”». 

 

  Ιούνιος 2007 

Επιµορφωτικό σεµινάριο «Παρουσίαση του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”» 

Πάτρα. 

 

 Νοέµβριος 2007 

Συµπόσιο µε θέµα: ∆ιδασκαλία και Μάθηση σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες: κριτικές 

προσεγγίσεις, Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης, Αθήνα, Εισηγητής µε θέµα: «Παρουσίαση 

του Προγράµµατος “Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για 

την πρωτοβάθµια εκπαίδευση”». 

 

Μάρτιος 2006        

Ηµερίδα: ∆ιαπολιτισµική Αγωγή σε µια Πολυπολιτισµική Πραγµατικότητα, Συνεδριακό 

Κέντρο ∆ήµου Κιλκίς, Εισηγητής µε θέµα: «Παρουσίαση του προγράµµατος 

εκπαίδευσης παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών και του έργου που έχει 

παραχθεί ως σήµερα». 
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 Νοέµβριος 2004 

∆ιηµερίδα: Εκπαιδευτικό Υλικό για τη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης/ Ξένης 

Γλώσσας, Πανεπιστηµιούπολη Ρέθυµνου, Εισηγητής µε θέµα: Στοχοθεσία, περιεχόµενα, 

µεθοδολογία, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», Κρήτη. 

 

Νοέµβριος 2004 

Ηµερίδα: Κοινωνική και οικονοµική ένταξη των µεταναστών και των παλιννοστούντων 

στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Πορταριά Πηλίου 

Εισηγητής µε θέµα: «Το Πρόγραµµα για την ένταξη των παιδιών των παλιννοστούντων 

και των αλλοδαπών στην Ελλάδα». 
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

8.1.  Μάϊος 1993 

Aant Elzinga: «Μαρξιστική Φιλοσοφία» που οργανώθηκε στο τµήµα Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της 

Σουηδίας. 

8.2. Μάρτιος 1993 

Eero Loone: «Ο Μαρξισµός σαν ερευνητικό πρόγραµµα» που οργανώθηκε στο τµήµα 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.3.  Μάρτιος 1993 

Jan Barmark: «Θιβετιανή Βουδιστική Ιατρική και Ανθρωπολογία της Γνώσης» που 

οργανώθηκε στο τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του 

Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.4.  Οκτώβριος 1991 

Andrew Collier: «Τι είναι ο επιστηµονικός ρεαλισµός;» που οργανώθηκε στο τµήµα 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.5.  Ιανουάριος 1991 

Aant Elzinga: «Προς µια νέα φιλοσοφία της επιστήµης» που οργανώθηκε στο τµήµα 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.6.  Ιανουάριος 1991 

Sandro Fridlizius: «Κριτικός Ρεαλισµός, Νατουραλισµός και Χαρακτηρισµός των 

Ερευνητικών Αντικειµένων» που οργανώθηκε στο τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 

Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.7.  Φεβρουάριος 1991 

Andrew Jamison: «Κοινωνικές κινήσεις, µια Γνωστική Προσέγγιση» που οργανώθηκε 

στο τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.8.  Μάϊος 1991 

Hilary Rose: «Radical Science 1968 και σήµερα» που οργανώθηκε στο τµήµα 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 
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8.9.  Μάϊος 1991 

«Φεµινιστικές θεωρητικές συζητήσεις» που οργανώθηκε στο τµήµα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.10.  Οκτώβριος 1991 

Thomas Soderqvist: «Μια βιογραφική προσέγγιση στις επιστηµονικές σπουδές» που 

οργανώθηκε στο τµήµα Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της 

Σουηδίας. 

8.11.  Mάρτιος 1990 

«Πρότυπα, Αφηρηµένες Έννοιες και ∆ηµιουργία Εννοιών»  που οργανώθηκε στο τµήµα 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.12.  Σεπτέµβριος 1990 

Quentin Skinner: «Προς τη σύνταξη και την ανασύνταξη» που οργανώθηκε στο τµήµα 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου του 

Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

8.13.  Σεπτέµβριος 1990 

«Ιστορία και Πολιτισµός» που οργανώθηκε στο τµήµα Παιδαγωγικής του 

Πανεπιστηµίου του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

 


