
Ενίσχυση των δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών με στόχο 
την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των μαθητών

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ:

Απαιτείται προεγγραφή

ΗΜΕΡΙΔΑ

Πέμπτη 28.01.2021
14:30 - 17:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYodeCopzkuH9fiMhoyXGX1o8VsvYtffvzU


Πρόγραμμα Ημερίδας 

14.30 - 14.40    Προσέλευση και καλωσόρισμα

14.40 – 14.55       Επισκόπηση του έργου και 
                                 Βασικά ευρήματα έρευνας
                                     Αφροδίτη Αζάρη – Διαχ/στρια έργου
                                     Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη – Κοινωνιολόγος, ερευνήτρια &                                          
                                     εκπαιδεύτρια του έργου

14.55 – 15.15    Η σημασία της κριτικής σκέψης 
                                    Βασίλης Σακκάς – Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής,                   
                                    Κοινωνιολόγος και Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μάθησης  
                                    Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς Εξελίσσειν

15.15 – 15.30    Έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία 
                                    Μαρία Αγγελή – Κοινωνιολόγος στο Μεσογειακό 
                                    Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

15.30 – 15.45    H δημοκρατία ως απάντηση στην πρόκληση 
                                 της μισαλλοδοξίας  και του εξτρεμισμού
                                    Μ. Παντελίδου Μαλούτα - Ομότιμη Καθηγήτρια 
                                    Πολιτικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ

15.45 – 16.00    Ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό

16:00 - 17:00    E-Workshop προς Εκπαιδευτικούς: Δραστηριότητες               
                                 ΜΤΕ* για τους μαθητές-τριες μέσα στην τάξη
                                    Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη - Κοινωνιολόγος & 
                                    ερευνήτρια/εκπαιδεύτρια του έργου
                                    Ράνια Φιλίππου - Συμβουλευτική Ψυχολόγος – 
                                    Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α., Δικαστική Πραγματογνώμονας &               
                                    Εκπαιδεύτρια έργου

* Δραστηριότητες Μη Τυπικής Εκπαίδευσης που μπορούν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, προκειμένου να 
προσεγγίσουν αμφιλεγόμενα ζητήματα στα οποία οι μαθητές-τριες ενδεχομένως να έχουν διαστρεβλωμένες απόψεις 
ή/και πολωμένες θέσεις.



Σχετικά με την ημερίδα 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Πέμπτη 28 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.30 με 17.00 στην Ημερίδα με θέμα ‘Ενίσχυση των δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών’ που 
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου PRACTICE - Preventing Rad-
icalism through Critical Thinking Competences.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει στο κοινό το έργο, τα μέχρι τώρα αποτελέσματά 
του καθώς και μια σειρά διαδικτυακών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) που 
ανέπτυξε η ομάδα του PRACTICE, οι οποίοι είναι δωρεάν διαθέσιμοι στο πλαίσιο του 
Προγράμματος για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης. Απευθύνεται σε καθηγητές-
τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό και έχει στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
την κριτική σκέψη των μαθητών σχετικά με αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα θέματα. Το 
Πρόγραμμα θα προσφέρει υποστήριξη στους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης προκειμένου 
να μπορούν να αξιοποιούν νέες προσεγγίσεις και μεθόδους για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Απευθύνεται σε:

 ▶ Καθηγητές-τριες, Διευθυντές-τριες σχολείων, 
     εκπαιδευτικό προσωπικό Β’θμιας Εκπαίδευσης

 ▶ Επαγγελματίες που εργάζονται σε Σχολεία, Φροντιστήρια 
      και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς/οργανισμούς

Στην Ημερίδα θα συζητηθούν θέματα όπως:

 ▶ Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης

 ▶ Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων με 
στόχο να τους/τις εφοδιάσουμε με καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση της 
ποικιλομορφίας στην τάξη

 ▶ Διαπολιτισμική Συνείδηση - Ενίσχυση της συμπερίληψης των μαθητών/-ριών όλων 
των εθνοτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών υποβάθρων μέσω της δημιουργίας 
ενός ασφαλούς χώρου 

 ▶ Φύλο - αποφυγή των έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων στην τάξη



 ▶ Διαχείριση Συγκρούσεων μέσα στην τάξη

 ▶ Διαδικτυακή Ζωή: Ρητορική Μίσους και Διαδικτυακός Εκφοβισμός - Κατανόηση του 
διαδικτυακού εκφοβισμού, των επιδράσεων και των συνεπειών του·

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο PRACTICE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εκπαιδευτικούς με επίκεντρο 
την προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της 
κριτικής σκέψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Yλοποιείται από επτά 
(7) εταιρικούς οργανισμούς σε έξι (6) χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, 
Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τριάντα πέντε (35) σχολεία σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο practice@kmop.eu

mailto:practice%40kmop.eu?subject=
https://www.facebook.com/practiceschool.eu 
https://practice-school.eu/el/ 
https://www.kmop.gr/projects-vf/practice/


Οι ομιλητές

Βασίλης Σακκάς, Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Δάσκαλος 
Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγος και Επιστημονικός 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Μάθησης Επικοινωνίας και 
Συμπεριφοράς Εξελίσσειν

Ο Βασίλης Σακκάς είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Δάσκαλος Ειδικής 
Αγωγής, Κοινωνιολόγος και Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτού-
του Μάθησης Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς Εξελίσσειν. 

Έχει πλούσιο κοινωνικό, επιστημονικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο.

Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθη-
νών-Μ.Δ.Δ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., διδάσκοντας μα-
θήματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Μαθησιακών Δυσκολιών, Επικοι-
νωνίας, Αντισταθμιστικής Αγωγής, Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Διετέλεσε Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας, καθώς και 
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αιγάλεω. Δραστηριοποιείται σε πολλούς 
τομείς και ιδιαίτερα στην πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών, 
ψυχολογικών, εξελικτικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, στη δη-
μιουργία εκπαιδευτικού υλικού και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 
ειδικών, γονέων και φορέων.

Έχει συμμετάσχει ή/και οργανώσει πολλά σεμινάρια, συνέδρια και ημε-
ρίδες επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτιστικής θεματολογίας, σε 
προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων και παιδιών τσιγγάνων με τη 
Λαϊκή Επιμόρφωση, σε κατασκηνωτικά προγράμματα ΑμΕΑ και έχουν 
δημοσιευτεί βιβλία και άρθρα του σε βιβλία και περιοδικά επιστημονι-
κού, πολιτιστικού και λογοτεχνικού περιεχομένου καθώς και σε εφη-
μερίδες. 

Ασχολείται με τη ζωγραφική, την ποίηση  και γενικότερα τη λογοτε-
χνία, έχει εκθέσει έργα ζωγραφικής σε ατομικές και ομαδικές εκθέ-
σεις, έχει βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχει δεχθεί 
επίσημες ευχαριστίες και διακρίσεις για το έργο την προσφορά του.



Μαρία Αγγελή, Κοινωνιολόγος στο Μεσογειακό 
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Η Μαρία Αγγελή είναι κοινωνιολόγος με εξειδίκευση στα ζητήματα του 
κοινωνικού φύλου. Είναι ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων 
στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου.  

Έχει συντονίσει ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικές παρεμβά-
σεις σε σχολεία της Κύπρου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, για την 
εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και την πρόληψη της έμφυλης 
βίας. Προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα ισότητας των 
φύλων στον τομέα του πολιτισμού, ως μέλος της ομάδας εργασίας 
OMC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2010 είναι η εθνική συντο-
νίστρια της έρευνας του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την αναπα-
ράσταση των φύλων στα ΜΜΕ (GMMP). Το 2018 συμμετείχε στο πρό-
γραμμα αμοιβαίας μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα 
των φύλων, στη θεματική γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Συνεργάστηκε επίσης με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) ως εθνική εμπειρογνώμων για την έμφυλη αξιολόγηση 
των κοινοβουλίων στα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Είναι ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τις Γονεϊκές Πολιτικές 
και του Ευρωμεσογειακού Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Υπήρξε επίσης, για πέντε συναπτά έτη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής Αξιολόγησης της Βιοϊατρικής Έρευνας, στην Κύπρο.   

Εκπαιδεύει ομάδες εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και άλλων επαγ-
γελματιών για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, την 
εργασία και τα ΜΜΕ. Έχει συντάξει και συνεισφέρει σε μια σειρά δημο-
σιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εκθέσεων, κεφαλαίων 
βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.    

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ



Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Ομότιμη Καθηγήτρια 
Πολιτικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα ΠΕΔΔ του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του 
ίδιου τμήματος, από όπου αφυπηρέτησε το 2020 και ανακηρύχθηκε 
Ομότιμη Καθηγήτρια. Ασχολείται με τις πολιτισμικές συνιστώσες της 
πολιτικής διαδικασίας και τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών ταυ-
τοτήτων στο πλαίσιο της δημοκρατίας, με έμφαση στο σύστημα έμφυ-
λων σχέσεων, τη νεολαία και την επίδραση της γενιάς. Έχει συστηματι-
κή εμπλοκή στην εμπειρική έρευνα και έχει διευθύνει πολλά ελληνικά 
και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως για τη σχέση φύλου 
και πολιτικής και για την πολιτικότητα των νέων. Έχει δημοσιεύσει με-
γάλο αριθμό άρθρων και δέκα βιβλία, στα οποία περιλαμβάνονται: Το 
φύλο της δημοκρατίας, Αθήνα, Σαββάλας, 2002, (στα αγγλικά από τις 
εκδόσεις Routledge, 2006), και Πολιτική Συμπεριφορά: Θεωρία, Έρευνα 
και Ελληνική Πολιτική, Αθήνα, Σαββάλας, 2012. Διετέλεσε Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2014-16), Πρόεδρος 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ (2015-18) και εκπρόσωπος 
του ΕΚΠΑ στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( 2012-
2015).

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤEΣ
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