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Περίληψη: ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη κία ζεκαηηθή απνηίκεζε ησλ
πνξηζκάησλ ηνπ 3νπ Γηεζλνύο Βησκαηηθνύ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο
Πξνθιήζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε», όπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ
ζπλεδξίνπ από ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ επσκίζηεθαλ απηό ην έξγν.
Παξάιιεια, εθηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ πινπνηήζακε ζην πιαίζην
ησλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ε νπνία ζε πιήξε κνξθή παξνπζηάδεηαη γηα
πξώηε θνξά ζε απηό ην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
Abstract: The following text is a thematic evaluation of the findings of the 3rd International
Experiential Conference on Applied Teaching: "New Challenges in Education", as presented
at the closing ceremony of the conference by the members of the scientific committee who
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took over this project. At the same time, we present in this issue of the journal for the first
time, in the English language, the main conclusions of the completed research carried out in
the context of the thematic categories of the conference.

1. Γενικές πληροθορίες για ηο Σσνέδριο
Σν 3ν Γηεζλέο Βησκαηηθό πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ
Δθπαίδεπζε», πξαγκαηνπνηήζεθε από 02 έσο θαη 04 Οθησβξίνπ 2020 Γηαδηθηπαθά θαη
ζπκκεηείραλ ζε απηό πεξηζζόηεξνη από 300 εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο, κέζα από
αλαθνηλώζεηο, εξγαζηήξηα, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη ζπκπόζηα. ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείραλ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ZOOM θαη ηνπ You Tube πεξηζζόηεξνη από 7.000
ζύλεδξνη.
Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ νη
πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο ήηαλ νη εμήο:
1. Αλαδήηεζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
2. Γηεζλνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
3. ύγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε.
4. Γηδαθηηθή θαη Παηδαγσγηθή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
5. ύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε Γηα βίνπ κάζεζε, Δθπαίδεπζε ελειίθσλ,
Αλνηθηή κάζεζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ.
6. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε,
δηαδηθηπαθή κάζεζε, MOOCs (Massive Open Online Courses), Κνηλσληθά Γίθηπα.
7. Καηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) θαη Δθπαηδεπηηθή
Ρνκπνηηθή.
8. Έληαμε θαη δηαθνξεηηθόηεηα ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε,
εθπαίδεπζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ θαη εηδηθή αγσγή.
9. Γέζκεπζε ησλ καζεηώλ/θνηηεηώλ (Students’ Engagement) σο πξνο ηε θνίηεζή ηνπο
θαη Αιιειεπίδξαζε ζηελ Δθπαίδεπζε.
10. Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία.
Σν ζπλέδξην πινπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο), ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Διιάδα.
πκκεηείραλ σο ζπλδηνξγαλσηέο ην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ
(ΠΔ.Κ.Δ..) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ην Εσγξάθεην Λύθεην Κσλζηαληηλνύπνιεο
θαη δεθαηξία (13) Παλεπηζηήκηα, αιιά θαη Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα από ηελ Διιάδα θαη ην
Δμσηεξηθό. πγθεθξηκέλα:
-

ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π),
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-

ην Stockholm University (Department of Education) Sweden,

-

ην Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο Πάθνπ,

-

ε Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ)
Παηδαγσγηθό Σκήκα,

-

ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, (ρνιή Κνηλσληθώλ - Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη
Σερλώλ, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο),

-

ην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο,

-

ε ρνιή Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ (Γξάκα) ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο,

-

ε Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Bujanovac εξβίαο,

-

ην Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ Μαζεζηαθώλ Σερλνινγηώλ ζηε Γηα Βίνπ θαη Δμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (Δ.ΓΗ.Β.Δ.Α) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,

-

ην Δξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ,

-

ην Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Γηδαθηηθή Παηδαγσγηθή θαη
ΣΠΔ» (Καβάια) ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο,

-

ην Δξγαζηήξην Πνιύπινθσλ πζηεκάησλ (Σκήκα Φπζηθήο) ηνπ Γηεζλνύο
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο θαη

-

ην Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

ηηο θεληξηθέο νκηιίεο ν Καζεγεηήο θαη εθπξόζσπνο ηνπ Stockholm University (Department
of Education) θ. Πέηξνο Γνπγνπιάθεο, αλέπηπμε ην επίθαηξν ζέκα «Ση καζαίλνπκε (σο
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα) από ηε ζεκεξηλή επηδεκηνινγηθή θξίζε;». Ο Πξύηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ θ. Παληειήο θιηάο αλέπηπμε ην ζέκα: «Αλώηαηε
Δθπαίδεπζε θαη Γλώζε ζηελ κεηά COVID19 επνρή» θαη ηέινο ε Mrs. Kimberly Eckert,
Educators Rising Teacher Innovative Programs and Instructional Coordinator, από ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ην ζέκα: «Cultivating Geniuses: Authentic Learning
Matters (Now, More than Ever)».
Σν Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ αλαπηύρζεθε θαη ηηο ηξεηο εκέξεο ζε ηέζζεξηο παξάιιειεο
ζπλεδξίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαλ ζε ηζάξηζκεο παξάιιειεο ζηήιεο, ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο
ζην πλέδξην λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ θαη λα
θηλνύληαη κε επθνιία ζηηο ειεθηξνληθέο αίζνπζεο. Γεκηνπξγήζεθε ώζηε λα είλαη απνιύησο
ιεηηνπξγηθό θαη ελεξγό, νπόηε επηιέγνληαο θαλείο ηα θαηάιιεια εηθνλίδηα πνπ βξίζθνληαλ ζε
θάζε αίζνπζα, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλεδξίεο (ZOOM) ή απιώο λα ηηο παξαθνινπζεί
(You Tube).

2. Αποηίμηζη ηοσ Σσνεδρίοσ
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Ζ πξόθιεζε ηελ νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα απηό ην ρξνληθό
δηάζηεκα απνηειεί ζπλάκα θαη κία πξόζθιεζε γηα ην κέιινλ. πρλά ιέγεηαη πσο κεηά ηελ
παλδεκία ηίπνηε δε ζα είλαη όπσο πξηλ. Καη αλ απηή ε άπνςε ελέρεη θάπνηα δόζε αιήζεηαο
θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηόηε είλαη γεγνλόο πσο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείρακε ζηελ αιήζεηα απηή.
Ξεθηλήζακε ηε δηνξγάλσζε ησλ ζπλεδξίσλ βησκαηηθήο κάζεζεο πξηλ από πέληε ρξόληα,
εζηηάδνληαο ζε κία βαζηθή παξαδνρή: πσο ε βησκαηηθή κάζεζε θαη ν δεκηνπξγηθόο ηξόπνο
δηδαζθαιίαο κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ ηδεώλ εκπινπηίδνπλ θαη ελδπλακώλνπλ ην
εθπαηδεπηηθό έξγν θαη αλνίγνπλ ην δξόκν ζε έλα ζρνιείν πνπ επηδηώθεη ηε ζπλερή βειηίσζε,
ηελ αιιαγή θαη ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα.
Έηζη ε βαζηθή ηδέα θαη ν ζηόρνο ησλ ζπλεδξίσλ απηώλ είλαη ε απνκάθξπλζε από ηε
θηινζνθία ηεο παξαδνζηαθήο εηζήγεζεο δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ θαη ε αλάδεημε
αλαθνηλώζεσλ κε βησκαηηθό ραξαθηήξα πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε ζε νκάδεο
ζπλέδξσλ/εθπαηδεπηηθώλ.
Ζ πξώηε ινηπόλ πξόθιεζε ήηαλ απηή αθξηβώο: ε πινπνίεζε ελόο ζπλεδξίνπ πνπ θαηά
θαλόλα βαζίδεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε κέζσ δηαδηθηύνπ. Δίλαη γεγνλόο, βέβαηα, όηη ε
αξρηθή πξόζθιεζε γηα απηό ην ζπλέδξην έγηλε ζηελ πξν παλδεκίαο επνρή θαη κε ζθνπό απηό
λα γίλεη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ηνλ Μάην ηνπ 2020. Ωζηόζν, ηα γεγνλόηα ηεο παλδεκίαο δελ
ην επέηξεςαλ απηό, κε απνηέιεζκα ην ζπλέδξην λα κεηαθεξζεί ζηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 κε
ηελ ειπίδα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπ αξρηθνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ. Έλα,
όκσο, κήλα πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ
πγεία θαη επίζεο όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηα ηαμίδηα θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο, απνθαζίζακε
λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πλέδξην δηαδηθηπαθά, εθηηκώληαο όηη απηή ήηαλ θαη ε κόλε
ππεύζπλε απόθαζε.
Σν εξώηεκα ήηαλ θαηά πόζν απηόο ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ζα πινπνηνύληαλ θαη ζηελ
πξάμε, κηαο θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ
απνδνηηθόηεηα δηθηύσλ, κε ζπκβαηόηεηεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη άιιεο ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ είλαη πάληα εύθνιν λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα δνπιέςνπλ ηαπηόρξνλα.
Ωζηόζν επί ηνπ πξαθηένπ, ην απνηέιεζκα ήηαλ αληάμην ησλ πην αηζηόδνμσλ πξνζδνθηώλ. Ζ
όιε δηαδηθαζία θύιεζε δίρσο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ελώ όζα ηερληθά πξνβιήκαηα
αλέθπςαλ αληηκεησπίζηεθαλ έγθαηξα, έηζη ώζηε από ηελ αξρή ε εληύπσζε λα είλαη απηή
επραξηζηεκέλσλ πξνζώπσλ κεηαμύ ησλ παξνπζηαζηώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ, νη νπνίνη κε
δσεξό ελδηαθέξνλ παξαθνινπζνύζαλ θαη εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
ζπδεηήζεηο. Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο ε γνξγή ελαιιαγή ησλ νκηινύλησλ θαη ε ηαρύηεηα
αληαιιαγήο απόςεσλ ήηαλ ηόζν έληνλεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηελ εληύπσζε όηη νη νκηινύληεο
ήηαλ ζηνλ ίδην θπζηθό ρώξν.
πρλά ιέγεηαη όηη ε αιιειεπίδξαζε θαη ν δσληαλόο ηξόπνο ζύλδεζεο ηεο γλώζεο κε ηελ
εκπεηξία πνπ αλαπηύζζνληαη ζε δηα δώζεο ζπλζήθεο κάζεζεο κνηάδνπλ λα είλαη ζηνηρεία
αδηαπξαγκάηεπηα, σζηόζν ηα εξγαιεία ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν,
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πξνζθέξνπλ πιένλ δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηθαλέο λα πξνζεγγίζνπλ
ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηηο ζπλζήθεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηε δηαδηθηπαθή ηεο
αθόκε εθθνξά. Βεβαίσο έλα ηζρπξό ζηνηρείν ζηε δηαδηθηπαθή πινπνίεζε ελόο ζπλεδξίνπ
είλαη νη δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο θαη παξαθνινύζεζεο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ ζπλέδξσλ θαη
από νπνηαδήπνηε κάιηζηα γσληά ηνπ πιαλήηε, θάηη ην νπνίν δελ είλαη εθηθηό ζε ζπλζήθεο δηα
δώζεο πινπνίεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηηο εξγαζίεο απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ
ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξνη από 7.000 ζύλεδξνη.
Από ηηο ελδηαθέξνπζεο θαη πξσηόηππεο εηζεγήζεηο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο ζηξνγγπιέο
ηξάπεδεο έγηλαλ αληηιεπηέο νη πξνθιήζεηο πνπ έξρνληαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε όιεο ηηο
κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο επίζεο ε θαηαλόεζε ησλ πνιππνίθηισλ δεμηνηήησλ πνπ ζα
πξέπεη λα έρεη αλαπηύμεη ν εθπαηδεπηηθόο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Από ηηο εηζεγήζεηο θάλεθε πσο όια ηα πεδία ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, αιιά θαη
εηδηθόηεξα ην πεδίν ηεο δηδαθηηθήο, απνηεινύλ έλα αλαπηπζζόκελν θιάδν κε πνηθίιεο
δηαζηάζεηο ηόζν ζην ρώξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όζν ζην ρώξν ηεο κε ηππηθήο.
Δηδηθόηεξα, έγηλε αληηιεπηό πσο ε δηδαθηηθή σο εθαξκνζκέλνο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιια πεδία ηεο εθπαίδεπζεο όπσο ηεο εηδηθήο
αγσγήο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ, θαζώο θαη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο
παηδαγσγηθήο.
Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή όπσο θάλεθε από ηηο εηζεγήζεηο θαη ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα
πνπ παξαθνινπζήζακε απνηειεί έλα αλαπηπζζόκελν πεδίν ζηε ρώξα καο, ην νπνίν ζηνρεύεη
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθόλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαηί θαιόο
παλεπηζηεκηαθόο δάζθαινο δελ είλαη απηόο πνπ έρεη γλώζεηο ζην αληηθείκελν πνπ ζεξαπεύεη,
αιιά απηόο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαιό καζεζηαθό θιίκα κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, απηόο
πνπ δεκηνπξγεί απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, αμηνπνηεί ην θεθάιαην εκπεηξηώλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηνπο ππνζηεξίδεη
νιόπιεπξα ζηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία.
Ο Παλεπηζηεκηαθόο δάζθαινο δελ αξθεί λα γλσξίδεη ζε βάζνο κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή
πεξηνρή, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαη θαιόο δάζθαινο, έρνληαο αλαπηύμεη πνηθίιεο
δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο.
εκαληηθή θαη ζε απηό ην πεδίν κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ, όπσο
επίζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο (mentoring) ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ
δηδαζθόλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ηηο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο ύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε Γηα Βίνπ
Μάζεζε, κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηελ Αλνηθηή Μάζεζε θαη Δμ Απνζηάζεσο
Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, ζπδεηήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πξνεγνύκελεο
γλώζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. εκαληηθή
ζέζε είραλ αθόκε ν ξόινο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, νη
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επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε
ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Άιια ζέκαηα
ήηαλ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ επηζηεκνληθνύ
πξνζσπηθνύ ηδησηηθώλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Δηδηθήο Αγσγήο ζε ελήιηθεο κε
λνεηηθή αλαπεξία, νη παξάγνληεο δηακόξθσζεο
ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηα Γεκόζηα Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, θαζώο θαη νη
απόςεηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ΓΗΔΚ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηα έκθπια ζηεξεόηππα
ζηελ εξγαζία. ηελ πξννπηηθή απηή ήηαλ θαη κία ζεηξά από ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηελ
εθπαίδεπζε ηνπηθώλ αληηπξόζσπσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο εηαηξηθόηεηαο, ζηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηηο ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ από θηιόινγνπο κεηά ηελ επηκόξθσζε Β΄ επηπέδνπ. Σέινο, ζηελ
πξνβιεκαηηθή απηή εληάζζνληαη θαη ζέκαηα όπσο ε αβεβαηόηεηα σο γεγνλόο ειεπζεξίαο
ζηνλ Freire θαη ζηνλ Dostoyevsky, ε κέζνδνο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ην
«Μεηαιπθεηαθό έηνο-ηάμε καζεηείαο» ζηα επαγγεικαηηθά Λύθεηα, θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε
ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο.
Γεληθά από ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ θαίλεηαη λα πξνθύπηεη κηα ζπδήηεζε θαη δξάζεηο γηα
ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ε νπνία δηαρέεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα,
εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά, ηόζν ζηνλ ηδησηηθό, όζν θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα, θαη ε νπνία
αθνξά θαη εκπιέθεη δηαθνξεηηθνύο θνξείο, νξγαληζκνύο θαη εηαίξνπο.
Πξνζεγγίζηεθε αθόκε ην δήηεκα ηεο αεηθόξνπ ζηαδηνδξνκίαο, ην νπνίν απνηειεί δεηνύκελν
γηα ηνλ ζύγρξνλν εξγαδόκελν, θαζώο απηόο βηώλεη έληνλε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα.
Δηδηθόηεξα νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ελόο ρεδίνπ
πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο. Απηό απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξν,
θαζώο ε ΔΑ είλαη πξναηξεηηθή ζηε ρώξα καο, ελώ απνηειεί επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ζε
πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζπδεηήζεθε ν ξόινο θαη νη επζύλεο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζηελ
ζύγρξνλε επνρή. Αλαδείρζεθε ην πνιπζύλζεην θαη απαηηεηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηώλ, ηόζν
δηαρξνληθά, αιιά θαη ηδίσο ζηελ απαηηεηηθή θαη δύζθνιε παξνύζα ζπγθπξία. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε όζκσζε πνπ δηαθάλεθε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηόζν ζε επίπεδν πξαθηηθώλ θαη κεζνδνινγίαο, όζν θαη θηινζνθίαο.
Δθπαηδεπηέο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη επηκόξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
ζηειερώλνπλ δνκέο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη κεηαιακπαδεύνπλ γόληκα θαη δεκηνπξγηθά
ηηο αξρέο ηεο θαη ζην ζρνιηθό επίπεδν. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα κπνξνύζαλ, ζην πιαίζην,
βέβαηα, κηαο ζηνρνζεηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο, λα απνηειέζνπλ κία θξίζηκε
κάδα ε νπνία ζα ιεηηνπξγνύζε πνιιαπιαζηαζηηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο
δηάζηαζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην ελ γέλεη εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα.
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Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη θνηλσληθό πξόηαγκα γηα ηελ ππέξβαζε
θξίζεσλ θαη ηελ πξόνδν. ε απηήλ ηελ νπηηθή, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε κπνξεί λα
είλαη ε αηρκή ηνπ δόξαηνο. Γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ πξνζπάζεηεο ζε
κάθξν θαη κηθξν επίπεδα. Ζ ζηαδηαθή, σζηόζν, δηακόξθσζε κηαο θνπιηνύξαο δηα βίνπ
κάζεζεο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Γξάζεηο όπσο ην ζπλέδξην απηό ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.
Έλαο από ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επεθηάζεθε εύινγα ε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ
απηόο ηεο πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν δεηνύκελν ηεο πνηόηεηαο, εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ηεξαξρείηαη ζε πςειή πξνηεξαηόηεηα
ζηα πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θόζκνπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί έρεη εθηηκεζεί
ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο κόξθσζεο γηα ηελ επεκεξία ησλ ιαώλ, αιιά θαη γηαηί πιένλ
δεηνύληαη απνηειέζκαηα αθξηβείαο από ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο ιεηηνπξγνύο
ηνπο, όπσο επίζεο θαη από ηνπο θνξνινγνύκελνπο αθξηβέζηεξε ινγνδνζία ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα άιινπο ιόγνπο.
Σελ ηάζε απηή έρνπλ αληηιεθζεί πιένλ θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί όπσο ν ΟΖΔ, ε
UNESCO, ν ΟΟΑ θαη ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. Δηδηθά γηα ηελ επξσπατθή
ήπεηξν, έρεη ηεζεί σο ζηόρνο κεζνπξόζεζκνο ν ξόινο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο κέζα ζηνλ
δηεζλή θαηακεξηζκό όπνπ ηνλ ξόιν ηεο παξαγσγήο λνκνηειεηαθά έρνπλ αλαιάβεη λα
δηεθπεξαηώζνπλ άιιεο ήπεηξνη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεδίν ηεο
πνηόηεηαο έρεη αξρίζεη ζηελ Δπξώπε λα εκθαλίδεηαη από ηηο πην αλαπηπγκέλεο εθπαηδεπηηθά
θαη θνηλσληθά ρώξεο όπσο ηηο ζθαλδηλαβηθέο.
ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο νη νπνίεο είραλ άκεζε ζρέζε κε ην δεηνύκελν ηεο
πνηόηεηαο, ελώ έκκεζε ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη είραλ νη πεξηζζόηεξεο από ηηο
ππόινηπεο.
ην πιαίζην απηό έγηλε κία γεληθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πνηόηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. Αλαιύζεθε ν ξόινο ησλ
εηαίξσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο επζύλεο ηνπ θαζελόο μεθηλώληαο από ηνπο
ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ θαη θηάλνληαο σο ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο έγηλε
αλαθνξά ζε δηαδηθαζίεο όπσο είλαη ζπζηήκαηα ακνηβώλ, δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, λέεο
δηδαθηηθέο κέζνδνη, λννηξνπίεο ινγνδνζίαο θ.α. ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό κπνξνύλ λα
ζπλζέζνπλ ηελ λέα ζρνιηθή θνπιηνύξα ηεο επειημίαο, ηεο πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα θαη
ηεο δηαξθνύο απηνβειηίσζεο. Σέινο αλαθνξέο έγηλαλ ζηηο εκθαλείο θαη αθαλείο σθέιεηεο
από απηή ηε λέα θνπιηνύξα, ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε όζν θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία.
Παξνπζηάζηεθε αθόκε ε δεκηνπξγία ελόο ζηαζεξνύ εξγαιείνπ αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ
εγρεηξηδίσλ, κε αθνξκή κία θξηηηθή ζεώξεζε ζρνιηθώλ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ ζηελ Κύπξν
θαη ζπδεηήζεθε ην όιν ζέκα ππό ην πξίζκα ηνπ Διιεληθνύ θαη ηνπ Κππξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ δηαθξίλνληαη από έλα βαζκό ζπγθεληξσηηζκνύ θαη όπνπ ην επίζεκν
εγρεηξίδην θαηέρεη δεζπόδνπζα ζέζε ζηελ όιε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δηαηεξώληαο
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή θαη ζην ζπλνιηθό ζθνξ ηεο πνηόηεηαο.
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πδεηήζεθε αθόκε ε «δύζβαηε» νδόο ηεο δηεζλνύο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ
απνηειεζκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπνπ
αλαθέξζεθε πσο εδώ θαη 30 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα, ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ,
πινπνηνύληαη πνηθίια δηεζλή πξνγξάκκαηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ
δηαθόξσλ εζληθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ, ελώ όζν πιεζηάδνπκε πξνο ηηο κέξεο καο νη
έξεπλεο απηέο ππθλώλνπλ ζε αξηζκό θαη ζπρλόηεηα δηεμαγσγήο. Κάπνηεο θνξέο αθνξνύλ έλα
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεδίν, θάπνηεο πεξηζζόηεξα. Σα απνηειέζκαηά ηνπο, όηαλ
δεκνζηεύνληαη, ζε πνιιέο ρώξεο γίλνληαη πξσηνζέιηδα, ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλήο
γλώκεο θαη ζε κεγάιν βαζκό δηακνξθσηέο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Ζ ρώξα καο ζπκκεηέρεη κε επηηπρία εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζε θάπνηα από απηά ηα
πξνγξάκκαηα, όπσο PIRLS (Γιώζζα), TIMSS (καζεκαηηθά), CIVED (πνιηηηθή παηδεία)
PISA (πνιπζεκαηηθό), πεξηζζόηεξν ράξε ζην θηιόηηκν θαη ζηελ αληδηνηειή πξνζπάζεηα
νξηζκέλσλ επηζηεκόλσλ. Δπηζεκάλζεθε σζηόζν όηη πέξαλ από ηε ζέζε πνπ θάζε θνξά
θαηαθηνύζε ε ρώξα καο, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ αμηνπνηνύληαη όζν πξέπεη θαη δελ έρνπλ
ηελ απαηηνύκελε επίδξαζε ζηε ράξαμε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ωζηόζν, κε
ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζλώλ, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα
ιακβάλνπκε πεξηζζόηεξν ππόςε ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία.
ε όηη αθνξά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο δόζεθε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζηε ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε θαη θπξίσο ππό ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο ζηε
δηαδηθηπαθή ηεο κνξθή, ελώ έκθαζε δόζεθε θαη ζε θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics), όπσο ε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην
πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πλεδξίνπ ζηξάθεθε γύξσ από ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, έληαμεο
θαη δηαθνξεηηθόηεηαο ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο
πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. ην πιαίζην απηό δόζεθε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κέζα
ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ θαηαλόεζε ηνπ άιινπ, ζηελ ηθαλόηεηα λα κνηξαδόκαζηε θαη λα
θαηαλννύκε ην δηαθνξεηηθό.
Πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πάλσ ζηνλ ίδην πξνβιεκαηηζκό ήηαλ νη δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ
θάζκαηνο κε πξνζεγγίζεηο από ηε ζρνιηθή δσή, θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε θαη αζθάιεηα
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ κε αλαπεξία, ελώ γεληθά ε όπνηα δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε θαη σο
πξόθιεζε δεκηνπξγίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Μία μερσξηζηή ζέζε ζην πλέδξην είρε ε ηειεηή βξάβεπζεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ
δηαθξίζεθαλ ζηνλ 8ν ινγνηερληθό δηαγσληζκό Δθεβηθνύ Γηεγήκαηνο θαη Πνίεζεο «Γξεγόξεο
Πεληδίθεο». ηνλ δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξνη από 800 ζπλνιηθά καζεηέο θαη
καζήηξηεο κε θείκελα (πνηήκαηα θαη πεδνγξαθήκαηα)
Γπκλαζίσλ, Γεληθώλ θαη
Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ από όιε ζρεδόλ ηε ρώξα, θαζώο θαη από ειιελόθσλα ζρνιεία ηνπ
εμσηεξηθνύ (Αιβαλία, Γεξκαλία, Κνλγθό, Αηζηνπία, Νόηηνο Αθξηθή, Κύπξνο).
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ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ, ζρεδηάζακε θαη εθαξκόζακε θαη κηα εξεπλεηηθή κειέηε,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηό ζε ζρέζε κε ηηο
ζεκαηηθέο ηνπ θαηεγνξίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην
ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ (ζηελ αγγιηθή γιώζζα) θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή βάζε ζε
θάζε θαηλνηόκν πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία, θαζώο νη καζεηέο θαίλεηαη
λα ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ε
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δειώλεη όηη ν ζηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη ε
νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ ζε όια ηα επίπεδα γλώζεο, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ.
Ωο εθ ηνύηνπ, δεηνύλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο
γηα ηελ ελζσκάησζε ηερληθώλ θαη κεζνδνινγίαο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε όια ηα επίπεδα
εθπαίδεπζεο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1476 ρξήζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 87% δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ
Διιάδα, ην 64,2% ησλ νπνίσλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 35,8% άλδξεο. Πεξηζζόηεξν από ην 35%
αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-54 εηώλ, ελώ ζρεδόλ ην 21% ήηαλ 35-44 εηώλ.
Από ηε δηεξεύλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλεηαη όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ν ζηόρνο είλαη ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ ηνπο ζε όια ηα
επίπεδα γλώζεο, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Ωζηόζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα κεγάιν
πεξηζώξην βειηίσζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ κεηαγλσζηηθώλ ηνπο δεμηνηήησλ.
Οη καζεηέο ηνπνζεηνύληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Καηά ζπλέπεηα, απηό νδεγεί ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ, ζηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη ησλ αλνηθηώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε
επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, δηαθνξεηηθόηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηαο.
Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο ζπλεξγεηώλ θαη ζπκκεηνρώλ ζε επξσπατθά θαη δηεζλή έξγα, αιιά
θαη αλάγθε γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη επίζεο αλάγθε – αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα
θαηάζηαζε ιόγσ παλδεκίαο – λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθά ηερληθέο θαη
κεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε όια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Σέινο, απηό πνπ
θαίλεηαη λα είλαη όρη κόλν κηα επηζπκία, αιιά θαη κηα αλάγθε, είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ
κεζόδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ζηε λέα επνρή.
Σν 3ν Γηεζλέο Βησκαηηθό πλέδξην Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Νέεο Πξνθιήζεηο ζηελ
Δθπαίδεπζε», έθιεηζε κε ηελ πεπνίζεζε πσο απνηέιεζε κία «ζπλάληεζε» δηάρπηε από
ζπλαηζζήκαηα, ε νπνία ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλάδεημε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ,
δηδαθηηθώλ λεσηεξηζκώλ, ηάζεσλ, πξνθιήζεσλ, πξννπηηθώλ θαη ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ
θαηεπζύλζεσλ ζηα πεδία ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.
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