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2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων  

• Γλώσσα και διδασκαλία της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Διερεύνηση των μεταβολών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη σε επίπεδο 
στοχοθεσίας και περιεχομένου για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση , της διγλωσσίας και της γλωσσικής ετερότητας, των 
αποτελεσμάτων της γλωσσικής διδασκαλίας και των αποκλίσεων σε γλωσσικό 
επίπεδο (προφορικός και γραπτός λόγος)  

• Θεωρίες των εκπαιδευτικών οργανισμών  

Εμπειρική διερεύνηση των τάσεων που διαμορφώνονται ως προς την οργάνωση και 
τον έλεγχο των εκπαιδευτικών οργανισμών, την απόδοσή τους και τη διακύμανση της 
αξίας των σχολικών τίτλων στην αγορά εργασίας, τα περιθώρια λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, τη συγκρότηση και 
την εφαρμογή εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο υπερ-εθνικών και 
διεθνών οργανισμών  

• Θεωρίες της νεότητας, νεολαία και οικογένεια, νεολαία και αξιακά συστήματα  

Εμπειρική έρευνα σχετικά με την κοινωνικοποίηση των νέων μέσα σε περιόδους 
ταχείας κοινωνικής μεταβολής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των 
αξιακών τους κωδίκων και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, τη θέση της οικογένειας 
ως παιδευτικού περιβάλλοντος, τους προσανατολισμούς και τους αξιακούς κώδικες 
των νέων στην οικογένεια, τις ομάδες των συνομηλίκων και το σχολείο  

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση  



Εμπειρικές προσεγγίσεις της εθνικής, πολιτισμικής και εθνοτικής ταυτότητας, έτσι 
όπως αυτές αναπτύσσονται στις σύγχρονες κοινωνίες με την παρέμβαση του σχολείου 
και των ΜΜΕ, εκδοχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κριτική ανάλυση του λόγου 
περί "πολυπολιτισμικότητας", ο ρόλος του σύχρονου σχολείου στη διαμόρφωση 
κανονιστικού ορίζοντα κα΄τω από συνθήκες πολιτισμικής ετερότητας  

• Κοινωνική διάκριση και εκπαιδευτικές ανισότητες  

Εμπειρική διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνεται η κοινωνική 
διάκριση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ταυτόχρονα σχεδιασμός προγραμμάτων 
παρέμβασης για την καταπολέμηση της υποεπίδοσης και της σχολικής διαρροής.  

• Διδασκαλία της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Ο ρόλος της Ιστορίας και της διδασκαλίας της στα σύχρονα εκπαιδευτικα 
περιβάλλοντα, οι διαδικασία συγκρότησης αναλυτικών προγραμμάτων και 
εγχειριδίων, ο ιστορικός λόγος των διδασκόντων, η συμβολή της Ιστορίας στη 
διαμόρφωση μη-ρεαλιστικών συλλογικών ταυτοτήτων, στερεοτύπων και 
προκατάληψης, η διερεύνηση δυνατοτήτων για εναλλακτικές μορφές διδασκαλία της 
Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

3. Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά και βιβλία (1995-
2001)  

α. βιβλία  

• Pατσισμός. Kοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και 
μιας πρακτικής , Aθήνα, ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.E, 1996.  

• Kαταλήψεις. Aνορθόδοξες μορφές μαθητικής διαμαρτυρίας , Aθήνα, Gutenberg, 
1996.  

• Nεολαία και κοινωνική μεταβολή , Αθήνα, Gutenberg, 1996.  

• Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος 
της παιδείας. Ιωάννινα 2001, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

β. άρθρα σε ελληνόγλωσσα περιοδικά και βιβλία (1995-200)  

• Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: δείκτες 
συνέχειας και μεταβολής. Στο: Γλωσσικός Υπολογιστής, τεύχος 1, τόμος 1, (1999), 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 57-76.  

• Ο φιλόλογος, η εθνική ταυτότητα και η ελληνική γλώσσα. Στο: Πανελλήνια 'Ενωση 
Φιλολόγων, Σεμινάριο 24, Σχολείο και Ετερότητα, Αθήνα 1998, σελ. 29-37.  

• Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
για την εκπαιδευτική ένταξη των τσιγγανοπαίδων. Στο: Γενική Γραμματεία Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Εκπαίδευση των Τσιγγάνων, 
Αθήνα 2000, σελ. 34-40  



γ. άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά και βιβλία  

• Die Jugend unter Anpassungsdruck: Zukunftsforstellungen und Selbstkonzept 
griechischer Jugendlicher. In: H. Merkens, F. Schmidt (Hg.) Lebenslagen 
Schuljugendlicher und sozialer Wandel im internationalen Vergleich. Schneider 
Verlag, Hohengehren, 1995, S. 127-146.  

• Linguistic Continuit y and Educational Segregation: The Example of the Greek 
Diaspora in Germany. In: Hellenic Republic/Ministry of National Education and 
Religious Affairs, Centre for the Greek Language: Language Education and Greek 
Immigrants in Europe, Athens 1997, pp. 183-192.  

• Methodologische Uberlegungen zur kulturvergleichenden Jugendforschung. In: F. 
Schmidt (Hg.) Methodische Probleme der empirischen Erziehungswissenschaft. 
Schneider Verlag, Hohengehren, 1997, S. 127-132.  

•  Τίτλοι διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν με την εποπτεία μου  

• Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Oι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στο 
Kυπριακό Δημοτικό Σχολείο (Παυλίνα Χατζηθεοδούλου)  

• O ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων στη διαδκασία πολιτικής κοινωνικοποίησης 
των μαθητών (Αναστάσιος Εμβαλωτής)  

• Η 'Εκθεση ως πράξη εξέτασης και αξιολόγησης στις Γενικές Εξετάσεις: 
Στρατηγικές των βαθμολογητών και των μαθητών (Κώστας Αγγελάκος)  

• Ή χρήση του χρόνου από τους φοιτητές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Μια 
εμπειρική προσέγγιση (Βίκυ Μαρνέλλη)  

5. Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων  

Μέλος της I.A.I.E. (International Association of Intercultural Education), της 
N.E.S.A. (Network Educational Science Amsterdam) και του Z.E.B. (Zentrum f u r 
Europ a ische Bildungsforschung)  

Διοργάνωση οκτώ επιστημονικών συνεδρίων ή συναντήσεων στα Ιωάννινα τα 
τελευταία πέντε χρόνια γύρω από θέματα νεολαίας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
πολιτισμικής ετερότητας.  

6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (1995-2001)  

Eρευνητικό Πρόγραμμα: "Mετακίνηση και προσαρμογή αλβανικού εργατικού 
δυναμικού στην Eλλάδα".  

Eρευνητικό Πρόγραμμα: "Civic Education Policy Study" (επιστημονικός υπεύθυνος 
για το ελληνικό τμήμα).  

Eρευνητικό Πρόγραμμα: "Jugend und sozialer Wandel" (επιστημονικός υπεύθυνος 
του ελληνικού τμήματος).  



Eρευνητικό Πρόγραμμα: Eθνική ταυτότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
(SOCRATES, Commenius, επιστημονικός υπεύθυνος).  

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων 1997-2001 (επιστημονικός 
υπεύθυνος)  

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Τυπολογίες της Εξέλιξης της Νεολαίας (επιστημονικός 
υπεύθυνος για το ελληνικό τμήμα)  

 

7 . Συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια (1995-2001)  

 ( ενδεικτικές συμμετοχές)  

• Συμμετοχή με εισήγηση σε διεθνές συμπόσιο της CEPS στο Πανεπιστήμιο της 
Mινεσότα στη Μινεάπολη (HΠA), 17.-23.5.95, με θέμα: "Civic Education Policy 
Study : Phase II ".  

• Συμμετοχή με εισήγηση σε διεθνές συνέδριο στο Eλεύθερο Πανεπιστήμιο του 
Bερολίνου (3-4.5.10 1996) με θέμα: "Freizeitverhalten Jugendlicher".  

• Συμμετοχή με εισήγηση στο 17ο διεθνές συνέδριο της C.E.S.E. (1996) στην Αθήνα 
(Comparative Education and the Structuring of the European Space: Center - 
Periphery - North - South, Identity - Otherness).  

• Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές συμπόσιο της της CEPS στη Χιροσίμα, 16.-
21.6.96, με θέμα : "Civic Education Policy Study : Phase III"  

• Συμμετοχή με εισήγηση στη διεθνή επιστημονική συνάντηση που οργάνωσε στις 
23.-24.5.1996 στα Ιωάννινα ο Τομέας Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με θέμα "Ευρωπαϊκή Νεολαία και Κοινωνική Μεταβολή"  

• Συμμετοχή σε επιστημονικό συμπόσιο με θέμα " Die Schule als Zukunftsaufgabe 
deutsch-griechischer Partnerschaft" που οργανώθηκε από την Vereinigung der 
deutsch-griechischen Gesellschaft και το Friedrich-Ebert Stiftung στο Kochel 
(Bayern) 16. και 17.7.97  

• Συμμετοχή με εισήγηση στο συνέδριο της ΠΕΦ, 6.-8.11.97 στην Αθήνα, με θέμα "Ο 
ρόλος του φιλολόγου στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα"  

• Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές συνέδριο που οργάνωσε το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 9.-10.5.97 με θέμα 
"Επιστημονική Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική: Τρόποι, διάρθρωση και 
προοπτικές"  

• Συμμετοχή με εισήγηση στην διεθνή επιστημονική συνάντηση του Πανεπιστημίου 
της Βικτώρια ( Victoria University of Technology) με θέμα " Diasporic Communities: 
The Global Future", 1.4.2000, Βικτώρια, Αυστραλία.  



• Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές συνέδριο της IAC (International Association of 
Counceling), στη Θεσσαλονίκη, 4.-7.5.2000, με θέμα " Counselling in the New 
Millennium: Meeting the Challenges of Diversity and Promoting Peace and Social 
Inclusion ".  

 


