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εκπαιδευτικά σεμινάρια στις Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος Παναγιωτόπουλος 

 
Οι μαθητές αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόμενου εκπαιδευτικού ανταγωνισμού, 

ποικιλόμορφα προβλήματα στη σχολική και εξωσχολική καθημερινότητά τους, μεταξύ των οποίων 

κεντρική θέση κατέχει η σχολική επίδοση, η οποία χαρακτηρίζεται λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένη. 

 

Σε μια προσπάθεια διαχείρισης και επίλυσης αυτού του ειδικού ζητήματος, καθώς και άλλων που 

συνδέονται με αυτό, διοργανώνεται ένα  

ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ  ΣΕΜΙ ΝΑ ΡΙ Ο  
με τίτλο: 

 

 «Εκπαιδευτικός Θεσμός, Οικογένεια και Σχολική Επίδοση» 
 

το οποίο απευθύνεται σε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 

εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων και σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Στόχοι του σεμιναρίου  

  
Το σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

για μια αποτελεσματική σχολική επίδοση προς όφελος του μαθητή. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι 

να κατανοηθούν οι θεμελιώδεις αιτίες της υστέρησης στη σχολική επίδοση καθώς και να κατανοηθεί η 

σημασία της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο την άμβλυνση της δράσης αυτών των 

αιτιών. Έτσι, με την ανάπτυξη των ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα και, στο μέτρο του δυνατού, αποτελεσματικότερα: 

 τόσο εκείνες τις αιτίες που συνδέονται, εντός κι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, με τις 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις και θα μπορούν, έτσι, να προετοιμάσουν τα παιδιά τους ώστε αυτά 

να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο σχολικό περιβάλλον  

 όσο κι εκείνους τους παράγοντες που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της σχολικής επίδοσης των 

μαθητών. 

 

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου 
 

1.) Σχολική επίδοση και ανισότητες: η σχολική «αποτυχία»  

Ποιες είναι οι αιτίες των χαμηλών σχολικών επιδόσεων/της σχολικής «αποτυχίας» και της άνισης 

σχολικής επίδοσης; 

Πώς συνδέονται αυτές οι ανισότητες στη σχολική επίδοση των μαθητών με το οικογενειακό περιβάλλον, 

στο οποίο μεγαλώνουν οι μαθητές; 

 

2.) Οικογένεια και Σχολείο 

α) γονείς και μαθητές 

Πόσο συμβάλλει η οικογένεια στη σχολική επίδοση του μαθητή; Πώς οι γονείς μπορούν να 

προετοιμάσουν το μαθητή ώστε αυτός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σχολείου;  

β) γονείς και εκπαιδευτικοί 

Πώς οι γονείς μπορούν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς ώστε να επιτύχουν οι μαθητές 

κατάλληλη σχολική επίδοση; 

 

3.) Τρόποι επίλυσης προβλημάτων σχολικής «αποτυχίας» 

α) συμπληρωματικές σχολικές ασκήσεις προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να καλύψουν τις ιδιαίτερες 

αδυναμίες τους σε διάφορα μαθήματα και να εξασφαλίσουν την αναγκαία προετοιμασία για την επόμενη 

βαθμίδα εκπαίδευσης 

β) περιεχόμενο «ελεύθερου χρόνου» παιδιών: πώς οι εξωσχολικές δραστηριότητες και εμπειρίες 

συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης 
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Γενικές πληροφορίες 

 
Επιστημονικός υπεύθυνος/διδάσκων σεμιναρίου 
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιστημονικός συνεργάτης ερευνητικών κέντρων και 

πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Bourdieu (Ελβετία) και 

Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Κοινωνικές Επιστήμες 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1035/cv_panagiotopoulos.pdf  

 

Αριθμός συμμετεχόντων 
Κάθε τμήμα προβλέπεται να αποτελείται από 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

Παρακολούθηση σεμιναρίου 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

 

Α) με φυσική παρουσία σε ειδική αίθουσα στις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 

Κωλέττη 31 (3ος όροφος) 

Τ.Κ. 10677, Αθήνα 

 

Β) εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (ειδική ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα).  

Για όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο διά ζώσης εξαιτίας είτε της απόστασης της 

κατοικίας τους από το χώρο του σεμιναρίου (λ.χ. κάτοικος Βορείου Ελλάδας, κ.ά.) είτε ειδικότερων 

λόγων, μπορούν να παρακολουθούν το σεμινάριο εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.  

Το σεμινάριο διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία έχει κατασκευασθεί ειδικά για 

αυτήν την εξ αποστάσεως επικοινωνία. Η συμμετοχή προϋποθέτει οι συμμετέχοντες να διαθέτουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη 

από το πρόγραμμα προκειμένου να εξασφαλισθεί η επικοινωνία ανεμπόδιστα και, για το λόγο αυτό, πριν 

τη διενέργεια του σεμιναρίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική συνεδρία για να επιλυθούν 

τυχόν τεχνικά προβλήματα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων συναντήσεων, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους 

συμμετέχοντες. 

 

Χρονοδιάγραμμα 
 

Διάρκεια: 12 ώρες [4 τρίωρες συναντήσεις: Παρασκευή 18:00-21:00] 

2 ώρες διάλεξη + 1 ώρα συζήτηση και αποσαφήνιση/επίλυση αποριών, πρακτικές ασκήσεις κτλ. 

 

Ημερομηνίες εαρινού εξαμήνου 2014-2015 
 

Τμήμα 1: 06/03/2015 έως 27/3/2015 

Παρασκευή, 06/03/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 13/03/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 20/03/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 27/03/2015 18:00-21:00 

Τμήμα 2: 17/4/2015 έως 08/05/2015 

Παρασκευή, 17/04/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 24/04/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 08/05/2015 18:00-21:00 

Παρασκευή, 15/05/2015 18:00-21:00 

 

Οι ημερομηνίες του χειμερινού εξαμήνου θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του εαρινού εξαμήνου. Κατά το 

χειμερινό εξάμηνο, προβλέπεται να δημιουργηθεί επιπλέον ταχύρυθμο τμήμα μόνο για ανέργους, το 

οποίο θα προσφέρεται δωρεάν (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας). 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, όπου θα περιέχονται οι 

βασικοί άξονες των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1035/cv_panagiotopoulos.pdf
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Δίδακτρα 

 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και μπορεί να 

καταβληθεί σε δύο δόσεις (100 ευρώ κατά την εγγραφή και 50 ευρώ μέχρι και τη δεύτερη συνάντηση) 

στον εξής τραπεζικό λογαριασμό.  

 

Τράπεζα: Eurobank 

Αριθμός: 00260418550100302519 

Όνομα: Φραγκούλης 

 

[Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που πραγματοποιείτε μεταφορά ποσού από λογαριασμό άλλης 

τράπεζας, παρακρατούνται 2,00-3,00 ευρώ –ανάλογα με την τράπεζα–, οπότε, θα σας παρακαλούσαμε 

να το λαμβάνετε υπόψη] 

 

Για καταθέσεις από τράπεζες του εξωτερικού παραθέτουμε, επίσης, τα εξής στοιχεία: 

IBAN: GR6102604180000550100302519 

Swift code: EFGBGRAA 

 

Η καταβολή των διδάκτρων (είτε ολόκληρο το ποσό ή η α’ δόση, δηλαδή τα 100 ευρώ) πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί: 

 για το τμήμα 1 έως και τις 27/02 και  

 για το τμήμα 2 έως και τις 27/03. 

 

Κατά την κατάθεση των διδάκτρων στην τράπεζα, δηλώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ονοματεπώνυμο του 

εκπαιδευόμενου καθώς και η λέξη «Σεμινάρια».  

 

Επικοινωνία 

 
Για πληροφορίες σε σχέση με το σεμινάριο: 

 

E-mail: seminaria@alexandria-publ.gr  

 

Τηλέφωνο: 210 38 06 305 (εσωτ.: 103, πληκτρολογείτε «103» μετά το ηχογραφημένο μήνυμα) 

από 19/01-13/02 14:00-17:00 καθημερινά 

27/02, 06/03, 13/03, 19/03-20/03, 27/03, 24/04, 08/05 & 15/05  14:00-17:00 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καρατζά Αθηνά 


