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ή Ξένης Γλώσσας 213

Ζούνη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.- Μετ. Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
Μαργέλος Ματθαίος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Συνηθέστερα λάθη αλλόγλωσσων μαθητών και δυνατότητες εκπαιδευτικής 
παρέμβασης 220

Σελιμά Νεκταρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Μετ. Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο 
Πατρών
Σοφιανοπούλου Βλασσούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Μετ. Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσληψη και ανάπλαση ιστοριών μέσα από μια ξένη (δεύτερη) γλώσσα 228
Δημούλας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Λάρισας, 
Κάτοχος Μ.Δ.Ε., Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας
Καλύβας Γιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συγκριτική / αντιπαραβολική ανάλυση: μια εφαρμογή στο επίρρημα 
ελληνικής – αγγλικής 235

Σουρίδη –Μπαταγιάννη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. – Φιλόλογος, 
Κάτοχος Μ.Δ.Ε.

http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/842--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/843--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/844--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/845--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/846--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/847--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/848--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/849--.html
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H διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας:
Μία μέθοδος εκμάθησης του λεξιλογίου μέσω των μορφημάτων 
που κατασκευάζουν τις λέξεις 245

Κίτσα Βούλα,  Ερευνήτρια Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Δρ Γλωσσολογίας 
Α.Π.Θ.

Η συμβολή της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της ελληνικής
ως ξένης γλώσσας. Η περίπτωση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης 252

Δεγερμεντζίδης Συμεών, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.

Μορφολογική ενημερότητα και ορθογραφική ικανότητα των ξένων 
ή ομογενών μαθητών της ελληνικής γλώσσας 260

Παλασίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. – Φιλόλογος, Κάτοχος Μ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 269

Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε Βούλγαρους (προστακτική - 
παθητική φωνή) 271

Σάεβα Βέσκα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Σόφιας, Τμήμα Γλωσσικής 
Εκμάθησης

Πολυπολιτισμός και πολυπολιτισμική /διαπολιτισμική παιδεία: Θεωρία, 
πρατική και πολιτική 276

Νάζου Παναγιώτα, Μόνιμο Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος 
Νεοελληνικών, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ

Διαπολιτισμική αγωγή: Το παράδειγμα της Ελληνο-αυστραλιανής 
λογοτεχνίας 286

Κεφαλληνού Ελισάβετ, Υπεύθυνη της Μονάδας Νεοελληνικών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο του Macquarie (Σίδνεϋ, Αυστραλία)

Τα Ελληνικά ως τρίτη ή τέταρτη ξένη γλώσσα  294
Evelien De Smet, Φοιτήτρια Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Γάνδης
Raissa De Taeye, Φοιτήτρια Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Γάνδης
Henderickx Stefaan, Φοιτητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Γάνδης
Katrien Joye, Φοιτήτρια Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Γάνδης
Tine Meirman, Φοιτήτρια Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Γάνδης
Τσιάμαλος Ηρακλής, Φιλόλογος αποσπασμένος στο Πανεπιστήμιο Γάνδης, 
Κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Βάδη Βυρτεμβέργη. Ιστορική Αναδρομή 
– Προβλήματα – Μορφές – Προοπτικές 301

Τσακιρίδης Βασίλειος, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός Π.Ε. στη Γερμανία, Κάτοχος 
Μ.Δ.Ε.
Ψυχράμη Ελένη, Αποσπασμένη Νηπιαγωγός στη Γερμανία

H σχολική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στη Βάδη–Βυρτεμβέργη Γερμανίας 309
Κούρτης Δημήτριος, Συντονιστής Δ.Ε. Στουτγκάρδης Γερμανίας, Δρ. Παιδαγωγικής 
Πανεπιστημίου Tübingen

http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/850--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/851--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/852--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/853--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/854--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/855--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/856--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/857--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/858--.html
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Το πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό μοντέλο των ευρωπαϊκών σχολείων 314
Σάββα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Κάτοχος Μ.Δ.Ε., Υπ. Διδάκτωρ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην λειτουργία των σχολείων του εξωτερικού - 
Πιλοτικά προγράμματα και αλλαγές στο Ελληνικό Σχολείο Τρίπολης Λιβύης 323

Μακρή Όλγα, Εκπαιδευτικός
Ήργης Αργύρης, Εκπαιδευτικός Ελληνικό Σχολείο Τρίπολης Λιβύης

Οι προσπάθειες των Ελλήνων γονέων και κηδεμόνων της Γερμανίας 
για εκδημοκρατισμό των σχολείων μετά την πτώση της δικτατορίας 333

Καναβάκης Μιχάλης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική διασπορά 343

Οι μετακινήσεις των Ελλήνων του Πόντου στη Ν. Ρωσία και τον Καύκασο
 κατά την Οθωμανική περίοδο 345

Παυλίδης Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., Κάτοχος Μ.Δ.Ε., 
Δρ. Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου  

Τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην τσαρική Ρωσία επί Αικατερίνης Β΄ 353
Γιαννακούλης Νίκος, Δρ ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαστάσεις δημογραφικών εξελίξεων και μεταβολών της οικογένειας: 
Μια πρόκληση για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 361

Πλιόγκου Βασιλική, Κάτοχος Μ.Δ.Ε.,  Υπ. Διδάκτωρ  Π.Τ.Δ.Ε, Α.Π.Θ. 

Η αθρόα εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών και η υπογεννητικότητα, 
ως διαμορφωτικοί παράγοντες του προγράμματος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και της διερεύνησης νέων ρόλων και δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου. 
Ένα στατιστικό δείγμα στο νομό Αιτωλ/νίας για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 369

Χριστόπουλος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Λιάτσος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Επιπτώσεις της υπογεννητικότητας στην εκπαίδευση 380
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Καραχάλιος Ευθύμιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Κουγιά Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Η Θεωρία του Σχήματος σε συσχέτιση με το μοντέλο του Greimas - 
Αλληλεπιδράσεις για μια ευρύτερη κατανόηση των παραμυθιών από παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 388

Γαργαλιάνος Σταμάτης - Δημάση Μαρία

http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/859--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/860--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/861--.html
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http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/863--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/864--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/865--.html
http://elppo.inpatra.gr/payments/8-/866--.html
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Πρόλογος

Αξιότιμες καλεσμένες και καλεσμένοι
Αγαπητές φίλες εισηγήτριες και φίλοι εισηγητές 
Φίλτατες ακροάτριες φίλτατοι ακροατές 
 
 
Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία και τιμή για μια ακόμη φορά στα πλαίσια αυτού του 

Διεθνούς Συνεδριακού μας θεσμού να σας καλωσορίσουμε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο.
Το συνέδριο, ως γνωστό, διοργανώνει το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών με το 
γνωστό θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα». 

Θα ήθελα να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι οι απαρχές αυτής της συνεδριακής 
δραστηριότητας βρίσκονται στο 1993 με το 1ο Συνέδριο Ελλάδας και Δημοκρατικών της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης με θέμα «Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»,. και 
λίγο αργότερα το 1996 με το 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο με το ίδιο θέμα. 

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες «ζυμώθηκε» η ιδέα και φτάσαμε στην 
καταξιωμένη πια από όλους εσάς διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων.

Σχεδιάζοντας τη λειτουργία αυτού του συνεδριακού θεσμού είχαμε θέσει κάποιους 
στόχους που θεωρούσαμε απαραίτητους και θα ήθελα κάνοντας έναν απολογισμό να 
τους υπενθυμίσω. 

 
Οι κυριότεροι στόχοι που θέσαμε μεταξύ άλλων ήταν επιγραμματικά οι εξής: 

1. Ως πρώτο στόχο θέσαμε να αναδείξουμε το χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης η ξένης γλώσσας.

2. Βασικός στόχος ήταν επίσης να δημιουργήσουμε την απαραίτητη βιβλιογραφία έτσι 
ώστε το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να γίνει γνωστό στους εκπαιδευτικούς 
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

  Το παραγόμενο υλικό, δηλαδή τα Πρακτικά παραδίδονται μόνο στη βιβλιοθήκη 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και είναι διαθέσιμο για τους 
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μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και για όλους όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν. 
Από την ίδρυση του τμήματος μας, ενώ είχαμε εισάγει το γνωστικό αντικείμενο 
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» στον οδηγό σπουδών έλλειπε η σχετική βιβλιογραφία, 
αφού το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και της διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης ήταν παντελώς άγνωστοι όροι. Μετά από 
όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συμβάλαμε ικανοποιητικά στη 
δημιουργία μιας βασικής βιβλιογραφίας αλλά μόνο για τη βιβλιοθήκη του τμήματος 
μας αφού δεν υπάρχει σύστημα τροφοδοσίας όλων των βιβλιοθηκών της χώρας. 

  Προσπαθήσαμε, έτσι, να συμβάλλουμε τόσο στο πλαίσιο της κατάρτισης των 
νέων εκπαιδευτικών, όσο και στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εν ενέργεια εκπαιδευτικών 
με σκοπό να τους καταστήσουμε ικανούς να συγκροτούν γνώμη και άποψη για τα 
επίκαιρα θέματα και προβλήματα του επιστημονικού αυτού χώρου.

  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, κατά την άποψή μας, έπρεπε να φέρουμε 
στο ίδιο τραπέζι τους επιστήμονες, τους ερευνητές και τους αναλυτές του χώρου, με 
τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τα καθημερινά 
προβλήματα της διαπολιτισμικής πράξης 

  Η διαπολιτισμική εκπαίδευση κατά την άποψή μας αφορά τούς εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και όχι μόνον τους εκπαιδευτικούς που έρχονται 
σε άμεση επαφή με το πρόβλημα. Αφορά, δηλαδή, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, 
όλη την κοινωνία. Σε όλους αυτούς απευθυνθήκαμε και βρήκαμε πραγματική 
ανταπόκριση. 

3. Ένας άλλος κυρίαρχος στόχος ήταν να αναδείξουμε τη σημασία της επικοινωνίας 
των πολιτισμών σε αντίθεση με την περιχαράκωση τους και τούτο γιατί πιστεύομε 
ακράδαντα στη συμβολή της επικοινωνίας αυτής για τη δημιουργία καλών σχέσεων 
μεταξύ μειονοτήτων και πλειονοτήτων, ατόμων και λαών, κρατών και εθνών. 

 Σήμερα, 11 χρονιά μετά, δεν μπορούμε να πούμε πως πετύχαμε στο έπακρο 
τους αρχικούς μας στόχους. Σίγουρα, όμως, δημιουργήσαμε μια καλή βάση και βασικές 
προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να σκεφτούμε περαιτέρω και ενδεχόμενα να βάλουμε 
νέους στόχους που να είναι ίσως πιο αποτελεσματικοί στις προσπάθειες όλων για την 
πλήρωση των παραπάνω στόχων και όσων νέων θα τεθούν.

 Αξιολογώντας, λοιπόν, τη λειτουργία του θεσμού πήραμε δύο νέες πρωτοβουλίες 
που θα συμβάλουν πιστεύουμε στη κοινοποίηση ακόμα περισσότερο των θεμάτων του 
συνεδριακού μας θεσμού που εν συντομία θέλω να σας κοινοποιήσω.
1. Αποφασίστηκε η εκτύπωση και χορήγηση των πρακτικών τις ημέρες διεξαγωγής 

του συνεδρίου σε όλους τους εισηγητές και σε όλους τους συνέδρους και αυτό 
κατορθώθηκε και πάλι με τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας στήριξη, αφού 
αυτός ο θεσμός όπως επανειλημμένα έχω τονίσει είναι ο δικός σας θεσμός γιατί 
εσείς είστε οι βασικοί χρηματοδότες του. Μπορεί εμείς να συλλάβαμε τις ιδέες, να 
εργαστήκαμε για αυτές αλλά εσείς τις στηρίξατε και αυτό είναι για μας και για το 
θεσμό πολύ σημαντικό. 

2. Η δεύτερη πρωτοβουλία ίσως είναι πιο σημαντική και ίσως τόσο σημαντική όσο η 
λειτουργία αυτού του ίδιου του συνεδριακού θεσμού. Προχωρήσαμε στην ίδρυση 
του Διεθνούς Παιδαγωγικού Ηλεκτρονικού Forum με την ελπίδα πως και αυτός ο 
θεσμός θα βρει την ανάλογη στήριξη. Θέλω να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα τους 
στόχους του και τη λειτουργία του.
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 Τι είναι το Διεθνές Παιδαγωγικό Ηλεκτρονικό Forum
 
Το Διεθνές Παιδαγωγικό Ηλεκτρονικό Forum είναι μια βάση δεδομένων 

στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του χώρου των 
παιδαγωγικών επιστημών και γιατί όχι στο μέλλον και των ανθρωπιστικών επιστήμων 
γενικότερα. Έτσι κάτω από τον τίτλο διεθνές παιδαγωγικό φόρουμ ο επισκέπτης θα 
συναντά επιμέρους διεθνή forum συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. 

Ενδεικτικά αναφέρω:
1. διεθνές forum διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
2. διεθνές forum διοίκησης σχολικών μονάδων
3. διεθνές forum εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
4. διεθνές forum ειδικής διδακτικής για τα ελληνικά ως δεύτερη η ξένη γλώσσα
5. διεθνές forum κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης κ.λ.π.

Ο κατάλογος των επιμέρους διεθνών forum θα διαμορφώνεται ανάλογα με το 
ενδιαφέρον αυτών που θα το τροφοδοτούν και ανάλογα με την αποδοχή του από το 
αναγνωστικό κοινό

 Κάθε επιμέρους διεθνές forum, για παράδειγμα το διεθνές forum της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα περιλαμβάνει επιμέρους χώρους που θα καλύπτουν 
συγκεκριμένες ανάγκες τόσο των αναγνωστών και των επισκεπτών όσο και εκείνων που 
θα τροφοδοτούν τους επιμέρους αυτούς χώρους. 

Συγκεκριμένα, το διεθνές forum της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα 
περιλαμβάνει:
1. Τη διεθνή διαπολιτισμική βιβλιοθήκη 
2. Το διεθνές βήμα διδακτορικών διατριβών 
3. Το διεθνές βήμα μεταπτυχιακών εργασιών 
4. Το διεθνές βήμα πτυχιακών εργασιών 
5. Το διεθνές περιοδικό με κριτές 
6. Το διεθνές βήμα για τους εκπαιδευτικούς πέρα από τα σύνορα, και
7. Το διεθνές ελεύθερο βήμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Ο σχεδιασμός όλων των άλλων επιμέρους διεθνών forum θα είναι αντίστοιχος 
με το σχεδιασμό του διεθνούς forum της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Θα αναρωτηθεί κανείς ποιοι είναι οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την 
πρωτοβουλία. Νομίζω πάρα πολλοί και θέλω εν συντομία να αναφέρω μερικούς. 
1. Όλο το έργο το οποίο έχει παραχθεί την περασμένη δεκαετία από αυτόν τον συνεδριακό 

μας θεσμό είναι διαθέσιμο και άρα προσβάσιμο μόνο από ένα μέρος των συνέδρων 
και φυσικά όλων των εισηγητών. Μένει όμως μακριά από τους εκπαιδευτικούς 
της μαχόμενης εκπαίδευσης και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Θα μπορεί λοιπόν 
να τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη της βάσης έτσι ώστε να γίνει δυνατή η πρόσβαση 
οποιωνδήποτε σε διεθνές επίπεδο. 

2. Στη βιβλιοθήκη θα μπορεί επίσης να τοποθετείται οποιαδήποτε μονογραφία 
οποιουδήποτε μέλους ΔΕΠ ή άλλων επιστημόνων που τα θέματα τους αφορούν το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και δεν έχει δημοσιευθεί. 

3. Το διεθνές βήμα των διδακτορικών διατριβών έρχεται να καλύψει μια άλλη βασική 
ανάγκη στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι ο υποψήφιος διδάκτορας όταν έχει γράψει τη 
διδακτορική του διατριβή, όταν έχει κριθεί από την τριμελή και επταμελή επιτροπή 
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και αφού ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες παίρνει τον τίτλο. Στην Ελλάδα, όμως, οι 
διδακτορικές διατριβές χάνονται ή καλύτερα δεν γνωρίζει κανείς την τύχη τους μετά 
την κρίση τους. Έτσι χάνεται ένα μεγάλο μέρος βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας 
χρήσιμης για κάθε επιστημονικό χώρο και γνωστικό αντικείμενο.

4. Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε ότι το διεθνές βήμα μεταπτυχιακών εργασιών θα 
είναι χρήσιμο σε όλους εκείνους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όλους 
εκείνους που επιβλέπουν τις μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών τους να τίθενται 
και υπό την κρίση του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού. Εκτός από αυτό θεωρώ ότι 
γίνονται πολλές σημαντικές μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες που εξ ολοκλήρου 
χάνονται ενώ θα μπορούσαν τα αποτελέσματά τους ναι ήταν πολύ χρήσιμα τόσο 
στους εκπαιδευτικούς της μαχόμενης εκπαίδευσης όσο και στους προπτυχιακούς 
φοιτητές αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους.. 

5. Μια καλή πτυχιακή εργασία είναι το πρώτο σύγγραμμα της ζωής του κάθε 
προπτυχιακού φοιτητή που κλείνει τις σπουδές του με μια πτυχιακή εργασία. Επειδή, 
λοιπόν, υπάρχουν φοιτητές με εξαιρετικές πτυχιακής εργασίας που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν παράδειγμα για τους άλλους προπτυχιακούς φοιτητές, θεωρώ πως θα 
πρέπει να δηλωθεί η ύπαρξη τους και να μη μένει μεταξύ του επιβλέποντα καθηγητή 
και του φοιτητή, αλλά και πως θα είναι χρήσιμο να γίνουν γνωστά τα ερευνητικά 
αποτελέσματά τους τόσο για τους ίδιους όσο και για το αναγνωστικό κοινό. Για τους 
παραπάνω λογούς θεωρήσαμε απαραίτητο οι πτυχιακές εργασίες να έχουν το δικό 
τους βήμα

6. Το διεθνές περιοδικό με κριτές είναι κατά την άποψή μου επίσης μια πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία και τούτο γιατί όλο και περισσότερο το διαδίκτυο γίνεται χώρος 
αναζήτησης επιστημονικού υλικού. Έτσι ένα διεθνές περιοδικό του διαδικτύου με 
κριτές θα είναι ότι πιο χρήσιμο κάτω από τα σημερινά δεδομένα. Ήδη αρκετά μέλη 
ΔΕΠ δήλωσαν την επιθυμία τους για να είναι κριτές αυτού του διεθνούς περιοδικού. 
Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου θα βρεθούν μέλη 
ΔΕΠ που θα εκδηλώσουν αυτή την επιθυμία να είναι δηλαδή κριτές στο νέο αυτό 
διαδικτυακό διεθνές περιοδικό. 

7. Το διεθνές forum, εκπαιδευτικοί πέρα από τα σύνορα, ανήκει στους Έλληνες αλλά 
και στους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς ανά την υφήλιο που επιθυμούν να κάνουν 
προτάσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τον ελληνικό πολιτισμό στο 
εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη προσωπικά για όλες τις δημοσιεύσεις τους 
στο χώρο αυτό. Οι δημοσιεύσεις αυτές, φυσικά, δεν θα μένουν εσαεί δημοσιευμένες 
στη σελίδα αλλά για συγκεκριμένο χρόνο ανάλογα με το πλήθος των τοποθετήσεων 
και των απόψεων που θα καταγράφονται σε αυτό το χώρο.

8. Στο ελεύθερο βήμα θα εκφράζονται γενικώς απόψεις για θέματα μετανάστευσης 
μεταναστευτικής πολιτικής, πολιτικής ένταξης και πολιτικής γλώσσας με τα ίδια 
ακριβώς κριτήρια και με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς πέρα 
από το σύνορα 

9. Μετά από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι για τον καθένα που δημοσιεύει στο 
Διεθνές Παιδαγωγικό Ηλεκτρονικό Forum θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει τις 
αναφορές που γίνονται στο έργο του, δηλαδή το λεγόμενο citation index, πράγμα που 
είναι πολύ χρήσιμο για την παρακολούθηση της αποδοχής του επιστημονικού έργου 
κάθε μέλους ΔΕΠ, κάθε επιστήμονα, κάθε ερευνητή και για το λόγο αυτό αποτελεί 
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πρωτοτυπία και πρωτοπορία του διεθνούς παιδαγωγικού forum.
Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι στο Διεθνές Παιδαγωγικό Ηλεκτρονικό Forum 

θα αναρτώνται εργασίες στις εξής γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά 
και Ρωσικά προς το παρόν. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και χρήσης, του Διεθνούς 
Παιδαγωγικού Ηλεκτρονικού Forum, δηλαδή ο κανονισμός λειτουργίας του, βρίσκονται 
στις αρχικές σελίδες του.

Νομίζουμε πως με όσα σας παρουσιάστηκαν έγινε κατανοητή η σημασία της νέας 
μας αυτής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στο αναγνωστικό κοινό και 
να βοηθήσουμε στον προβληματισμό και στις αναζητήσεις τόσο των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και όλων αυτών που ασχολούνται 
με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης 
ή ξένης στην Ελλάδα και ανά την υφήλιο αλλά και με τις παιδαγωγικές επιστήμες 
γενικότερα 

Τελειώνοντας θα θέλαμε με ιδιαίτερη εκτίμηση να ευχαριστήσουμε όλους 
εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής που κάθε χρόνο 
καταβάλλουν μια ηρωική προσπάθεια για την συνέχιση αυτού του θεσμού και για τη 
στήριξη όλων των πρωτοβουλιών που παίρνουμε.

Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή διαμονή στην Πάτρα και φυσικά καλή δουλειά στο 
συνέδριο. 

 
Ο

πρόεδρος
της οργανωτικής επιτροπής

 
Παντελής Γεωργογιάννης,

Καθηγητής




