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Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Μπέτσας 

Έτος γέννησης: 1972 

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση κατοικίας: Καπ. Περιστέρα 3, Κοζάνη 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461021797 & 6945002772 

e-mail: impetsas@uowm.gr 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1997-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα Παιδαγωγικής Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. (βαθμός «Άριστα») 

1994-1997 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο της Σχολικής 

Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (βαθμός 9,25 «Άριστα») 

1990-1994 Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην 

Παιδαγωγική (βαθμός 7,46 «Λίαν καλώς»)  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

5/8/2016 Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης» 

24/4/2013 

έως 

5/8/2016 

Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»  

1/12/2015 

έως 

30/6/2016 

Συνεργάτης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής κατάρτισης 

(ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2014-

15 (Διδασκαλία μαθημάτων: «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της 

Παιδείας» και «Οργάνωση, διοίκηση & κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης) 

mailto:impetsas@uowm.gr
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3/11/2014 

έως 

5/6/2015 

Συνεργάτης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής κατάρτισης 

(ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2014-

15 (Διδασκαλία μαθημάτων: «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της 

Παιδείας» και «Οργάνωση, διοίκηση & κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης) 

18/11/2013 

έως 

28/2/2014 

Συνεργάτης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 

(ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 

(Διδασκαλία μαθήματος: «Οργάνωση, διοίκηση & κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης)  

18/12/2008 

έως 

23/4/2013 

Λέκτορας με θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο γνωστικό 

αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»  

01/10/2010 

έως 

31/07/2011 

Μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την επίβλεψη Διπλωματικών 

Εργασιών με τη μεθοδολογία της ΑεξΑΕ στο πλαίσιο του 

προγράμματος σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» 

30/6/2005 

έως 

9/1/2009 

Εσπερινό Γυμνάσιο –Ε.Λ.Τ. Φλώρινας, Φιλόλογος 

1.3.2007 

έως 

30.6.2007 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Συγκριτική θεώρηση της Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» και «Η ελληνική εκπαίδευση ως φορέας 

οικουμενικότητας και εθνοκεντρισμού (19ος – αρχές 20ου αι.)» 

16.10.2006 

έως 

16.2.2007 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

του μαθήματος «Συγκριτική Παιδαγωγική» 

1.3.2006 

έως 

30.6.2006 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ», 

«Συγκριτική θεώρηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και «Η 

ελληνική εκπαίδευση ως φορέας οικουμενικότητας και 

εθνοκεντρισμού (19ος – αρχές 20ου αι.)» 

15.10.2005 

έως 

28.2.2006 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Συγκριτική Παιδαγωγική» και «Νεώτερα 

Παιδαγωγικά Κινήματα και Ιδέες» 

1.9.2004 

έως 

30.6.2005 

3ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας, με διάθεση στο Ενιαίο 

Εκκλησιαστικό Λύκειο Φλώρινας, φιλόλογος 

1.3.2005 

έως 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 
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30.6.2005 των μαθημάτων «Θεωρία Εκπαιδευτικής Πολιτικής», «Ιστορία 

της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ» και «Η ελληνική εκπαίδευση 

ως φορέας οικουμενικότητας και εθνοκεντρισμού (19ος - αρχές 

20ου αι.)» 

15.10.2004 

έως 

28.2.2005 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Συγκριτική Παιδαγωγική», «Νεώτερα 

Παιδαγωγικά Κινήματα και Ιδέες» και «Ιστορική εξέλιξη της 

Προσχολικής Αγωγής στην ελληνική εκπαίδευση» 

1.3.2004 

έως 

31.8.2004 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ» και 

«Η ελληνική εκπαίδευση ως φορέας οικουμενικότητας και 

εθνοκεντρισμού (19ος - αρχές 20ου αι.)» 

26.11.2003 

έως 

29.2.2004 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, Ειδικός 

επιστήμονας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» και 

«Σύγχρονα Παιδαγωγικά Κινήματα και Ιδέες» 

6.10.2003 

έως 

28.1.2004 

Ι.Ε.Κ. Ευόσμου, Ωρομίσθιος εκπαιδευτής με αντικείμενο 

διδασκαλίας την «Πρακτική Άσκηση» στην ειδικότητα 

«Προσχολική Αγωγή Δραστηριοτήτων και Έκφρασης» 

17.2.2003 

έως 

30.6.2003 

Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας, Ωρομίσθιος εκπαιδευτής με αντικείμενο 

διδασκαλίας την «Πρακτική Άσκηση» στην ειδικότητα 

«Προσχολική Αγωγή Δραστηριοτήτων και Έκφρασης» 

4.10.1999 

έως 

14.2.2000 

Ι.Ε.Κ. Καλαμαριάς, Ωρομίσθιος εκπαιδευτής με αντικείμενο 

διδασκαλίας την «Παιδαγωγική-Νηπιαγωγική» στην ειδικότητα 

«Προσχολική Αγωγή Δραστηριοτήτων και Έκφρασης» 

1.10.1999 

έως 

30.6.2001 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., Επικουρικό 

προσωπικό στον Καθηγητή Παιδαγωγικής Ν. Τερζή με 

αντικείμενο απασχόλησης την άσκηση φοιτητών, τη διεξαγωγή 

φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και τη διόρθωση 

ασκήσεων των φοιτητών του τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ 

5.4.2006 Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση 

Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου», 

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης (4 ώρες). 
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23.1.2006 

έως 

13.2.2006 

Συμμετοχή στo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Η διδασκαλία της 

Τοπικής Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Περιφερειακό 

Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης & Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Ν. Φλώρινας (9 ώρες). 

25.2.2005 Συμμετοχή στην Επιμορφωτική Συνάντηση «Η διδασκαλία και η 

αξιολόγηση της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και το 

Λύκειο», Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Φλώρινας.  

15.11.2004 

έως 

21.4.2005 

Συμμετοχή στην Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών, Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης 

(110 ώρες). 

10.5.1999 

έως 

14.5.1999 

Συμμετοχή στο σεμινάριο δικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

έργου «Επέκταση δικτύου FDDI και εκσυγχρονισμός του 

υπολογιστικού περιβάλλοντος με τεχνολογία Ασύγχρονου 

Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ)» (20 ώρες). 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ 

6/2/2015 έως 

27/3/2015 

Συνεργάτης ΙΠΕΜ ΔΟΕ, Επιμορφωτής στο θεματικό πεδίο: 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία», Ηγουμενίτσα (40 ώρες) 

4/11/2014 έως 

31/12/2014 

Συνεργάτης ΙΠΕΜ ΔΟΕ, Επιμορφωτής στο θεματικό πεδίο: 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία», Κοζάνη (40 ώρες) 

20/1/2013 έως 

25/1/2014 

Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, Επιμορφωτής στα «Εξειδικευμένα 

Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 

στο θεματικό πεδίο: Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική 

Κοινωνία & Εκπαιδευτικές Ανισότητες», Καβάλα (25 ώρες) 

5.3.2012 έως 

11.6.2012 

Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Επιμορφωτής 

στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό Management», Κοζάνη (50 

ώρες) 

8.9.2008 έως 

10.9.2008 

Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Επιμορφωτής 

στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό Management», Κοζάνη (24 

ώρες) 

20.5.2008 έως 

2.7.2008 

Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Επιμορφωτής 

στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό Management», Κοζάνη (24 

ώρες). 

12.5.2008 έως 

13.5.2008 

Επιμορφωτής στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Επιμόρφωση 

Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο (12 ώρες) 

24.11.2005 Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης, Επιμορφωτής 
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έως 

16.12.2005 

στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εισαγωγική Επιμόρφωση 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών» με αντικείμενο διδασκαλίας 

«Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας» (4 ώρες). 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Κατανόηση Ομιλία Γραπτή 

 Προφορικού 

Λόγου 

Γραπτού 

Λόγου 

Προφορική 

επικοινωνία 

Προφορική 

παραγωγή 

 

Αγγλικά Πολύ Καλά Πολύ Καλά Πολύ Καλά Πολύ Καλά Πολύ Καλά 

Γαλλικά Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

 

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στις θεματικές ενότητες 

«Εισαγωγικές έννοιες», «Επεξεργασία κειμένου», «Υπολογιστικά φύλλα», 

«Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας», «Λογισμικό παρουσίασης», 

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 «Βραβείο Διδασκαλίας» από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, ως απόρροια της υψηλότερης βαθμολογίας κατά την 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές της Παιδαγωγικής 

Σχολής του ΠΔΜ για το διάστημα 2012-2014. 

 Υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

της Φιλοσοφικής Σχολής, κατά τα έτη 1998 και 1999. 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου International 

Congresses on Education 2016 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, 2-4 June 

2016, της Educational Researches and Publications Associations (ERPA).  

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Εθνικού Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική 

Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Ελλάδα, 28-30 Νοεμβρίου 2014. 
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 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εθνικού Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική 

Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Ελλάδα, 28-30 Νοεμβρίου 2014. 

 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Τοπικού Συνεδρίου με θέμα: «Μιλάμε για τη 

Νάουσα του 20ου αιώνα: Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η.,  

Νάουσα, 3-4 Μαΐου 2014. 

 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου: 16th International 

Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education: «The Image of the 

“other” / the Neighbor in the Educational Systems of the Balkan Countries 

(1998-2013)”, Θεσσαλονίκη, 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2013. 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου με θέμα: “Η 

Δυτική Μακεδονία: Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα”, 

Φλώρινα, Νοέμβριος 2012. 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: 

«Τα παιδιά της Φρειδερίκης», Φλώρινα, 6 Απριλίου 2011. 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: 

«Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης», Φλώρινα, 5 

Μαΐου 2010. 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του επιστημονικού συμποσίου με θέμα: 

«Η ελληνική παιδεία από το 18ο έως τον 20ο αι. Ερευνητικές Συνιστώσες», 

Φλώρινα, 12 - 13 Απριλίου 2005. 

 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα: 

«Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», 

Θεσσαλονίκη, 7 - 8 Απριλίου 2005. 

 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Η 

εκπαίδευση στα Βαλκάνια: Από το Διαφωτισμό στην ίδρυση Εθνικών 

Κρατών», Θεσσαλονίκη, 19 - 20 Μαρτίου 1999. 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας που συστήθηκε για την υποβοήθηση της 

Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, με ειδικό έργο την 

επεξεργασία της πρότασης για το σκέλος της εκπαίδευσης. 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδoς 

 Μέλος του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) 

 Μέλος της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
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 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) 

 Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ιστορίας της Εκπαίδευσης (I.S.C.H.E.) 

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

 Μέλος Διεύθυνσης της Εκδοτικής Σειράς του Ιστορικού Αρχείου 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (REVIEWER) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 “The MENON: Journal of Educational Research” 

 Έρευνα στην Εκπαίδευση. Hellenic Journal of Research in Education 

 “Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Εξαμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής 

Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

1.9.2010 έως 

31.10.2015 

Υπεύθυνος Τομέα Σπουδών του Γραφείου Διασύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

1.10.2010 έως 

30.9.2012 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

1.9.2011 έως 

30.4.2015 

Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας 

Στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 

1.1.2011 έως 

31.12.2011 και 

1.1.2013 έως 

31.12.2014 

Πρόεδρος της Επιτροπής Σίτισης και Κυλικείου της 

Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 

1.1.2012 έως 

31.12.2012  

Μέλος της Επιτροπής Σίτισης και Κυλικείου της Παιδαγωγικής 

Σχολής Φλώρινας 

Άνοιξη 2011 Μέλος της Επιτροπής για τη διενέργεια Διαγωνισμού 

Καθαριότητας για την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 

Στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας 

2009-2010 έως 

σήμερα 

Μέλος της ομάδας για τη σύνταξη και αναθεώρηση του Οδηγού 

Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

2010-2011 έως    

2011-2012 

Συνεργάτης της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Συμβολή στη συγγραφή 

της τελικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (για τα έτη 2005-

2011) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Τίτλος Μαθήματος Ακαδημαϊκά έτη Τμήμα / Ίδρυμα 

Διοίκηση και Οργάνωση 

της Εκπαίδευσης 

2012-2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης / ΠΔΜ 

Διοίκηση και Οργάνωση 

της Εκπαίδευσης 

2012-2013 Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Διοίκηση και Οργάνωση 

της Εκπαίδευσης 

2013-2014 & 

2014-2015 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 2011-2012 & 

2015-2016 

Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης 

2008-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης 

2012-2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης / ΠΔΜ 

Ιστορία της Προσχολικής 

Αγωγής 

2009-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Μικροϊστορία και 

Εκπαίδευση 

2009-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Νεώτερα Παιδαγωγικά 

Κινήματα και Ιδέες 

2005-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Παιδαγωγική και 

Φιλοσοφία της Παιδείας 

2014-2015 & 

2015-2016 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

Προσχολική Παιδαγωγική 2010-2011 & 

2012-2013 

Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 

Συγκριτική Παιδαγωγική 2004-2007 & 

2014-2015 

Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών / ΠΔΜ 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ακαδημαϊκά 

έτη 

Τίτλος Μαθήματος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών / Ίδρυμα 

2010-2016 Ζητήματα Έρευνας και 

Διδασκαλίας της Ιστορίας και 

του Πολιτισμού (σε συνεργασία 

με τον Καθηγητή Α. Ανδρέου και 

την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου) 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΠΔΜ. 

Κατεύθυνση: Ανθρωπιστικές 

Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες 

2010-2014 Εκπαιδευτικά Μοντέλα – 

Επιστημολογική Θεώρηση (σε 

συνεργασία με την Επίκουρο 

Καθηγήτρια Ευθαλία 

Κωνσταντινίδου) 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών του 

ΠΔΜ. Κατεύθυνση: Διδακτική 

Μεθοδολογία και Αναλυτικά  

Προγράμματα  

2014-2016 Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΠΔΜ με 

τίτλο: «Ιστορία, Τοπική 

Ιστορία: Έρευνα και 

Διδακτική» 

2015-2016 Εκπαιδευτική Πολιτική και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης (σε 

συνεργασία με την 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Έλενα Γρίβα και τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο 

Ιορδανίδη) 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΠΔΜ. 

Κατεύθυνση: Παιδαγωγική 

και Νέες Τεχνολογίες 

2016-2017 Η βιογραφική μέθοδος και η 

έρευνα ιστοριών ζωής στην 

εκπαίδευση 

Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής: 

Επαγγελματική Μάθηση και 

Καινοτομίες στην 

Εκπαίδευση». Συμμετέχοντα 

Τμήματα: Τμήμα Νηπιαγωγών 

και Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Π.Δ.Μ. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 

2015 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής της κας Σουλιώτη Μαγδαληνής με τίτλο «Τα 

Εξώφυλλα των Ελληνικών Αλφαβηταρίων, Αναγνωστικών και 

Αναγνωσματαρίων του Δημοτικού Σχολείου», που εκπονήθηκε στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

2015 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής του κ. Ξενοφώντα Παπασταμόπουλου  με τίτλο «Η 

εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης του Κ. Σημίτη 1996-2000», που 

εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

2014 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής του κ. Κυριακίδη Θεοδοσίου με τίτλο «Η 

Ιεραποστολική δραστηριότητα των Ρωμαιοκαθολικών στον Πόντο», που 

εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 

2014 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής της κας Κηπουροπούλου Γεωργίας με τίτλο «Η 

συμμετοχή και η δράση της γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση (1941- 1944). Η 

περίπτωση της Φλώρινας»,  που εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 

2012 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής της κας Χαρίση Αντωνίας με τίτλο «Οι πρώτες 

προσπάθειες του Νεοελληνικού κράτους για την εισαγωγή της Ειδικής 

Εκπαίδευσης: η συμβολή της Ρόζας Ιμβριώτη», που εκπονήθηκε στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

2012 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής της κας Ορφανού Αλεξίας με τίτλο «Το θεσμικό 

πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της Ελληνικής Εκπαίδευσης στη Σάμο 

την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834- Μάρτιος 1913)», που 

εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 

2011 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής του κου Παλάσκα Σωτήρη με τίτλο «Η 

συγκρότηση του ελληνικού έθνους και η εκπαίδευση: έρευνα στα σχολικά 

βιβλία γεωγραφίας του ελληνικού κράτους (1834-1922)», που εκπονήθηκε 
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στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

2010 Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής του κου Κούγκα Κωνσταντίνου με τίτλο «Η 

διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

ελληνισμού κατά τη μετεπαναστατική περίοδο (1821-1940) : από το 

Νεοελληνικό Διαφωτισμό στο σύγχρονο ελληνικό κράτος», που 

εκπονήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Ρίμπα Ελπίδας με τίτλο «Συγκριτική προσέγγιση της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Βασιλείου Ευαγγελίας με τίτλο ««Τα αναλυτικά Προγράμματα 

της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης: Ιστορικοσυγκριτική μελέτη». 

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Τσιομπάνου Αναστασίας με τίτλο «Αναπαραστάσεις της 

παιδικής ηλικίας στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού 

(1934-2007)».  

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Κουγιουμτζίδου Χριστίνας με τίτλο «Συνθήκες εργασίας και 

διδακτικές πρακτικές νηπιαγωγών. Μια βιογραφική προσέγγιση».  

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Αναγνωστοπούλου Ουρανίας με τίτλο «Συνθήκες εργασίας 

και διδακτικές πρακτικές νηπιαγωγών στην περίοδο 1970-1990. Μια 

προσέγγιση προφορικής ιστορίας».  

2016 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Ζαφειρίου Παρθένας με τίτλο «Συνθήκες εργασίας και 

διδακτικές πρακτικές φιλολόγων στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Μία 

προσέγγιση προφορικής ιστορίας». 

2015 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Αποστόλου Σουλτάνας με τίτλο «Η εκπαίδευση στην 

περιφέρεια Ανασελίτσης 1919-1940».  
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2015 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Καραμητόπουλου Θεόδωρου, με 

τίτλο «Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στο πλαίσιο του νόμου για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»  

2014 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Καψάλη Ελένης με τίτλο «Η 

κατασκευή της ταυτότητας στο λόγο των δασκάλων σχετικά με το 

μάθημα της ιστορίας»  

2014 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσουμαρίκα Χριστίνας με τίτλο 

«Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο: μια διερεύνηση 

των πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών».  

2014 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Μπακή Σωτηρίας με τίτλο «Η εκπαιδευτική πολιτική για τους 

ξενόφωνους πληθυσμούς στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού». 

2014 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Μιχαηλίδου Μαρίας με τίτλο «Η αναπαράσταση του 

εκπαιδευτικού στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γυμνασίου και 

Λυκείου». 

2013 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πιστιόλη Λήδας με τίτλο «Η 

συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στο 

νηπιαγωγείο. Ζητούμενο ή Γεγονός;»  

2012 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσολάκη Μαρίας με τίτλο «Η 

κατασκευή της ταυτότητας και της διαφοράς στην περιγραφή της 

εμπειρίας της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών από 

στρατιωτικούς γονείς». 

2012 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πεδή Ευγενίας με τίτλο «Η 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Κριτική αποτίμηση του 

περιεχομένου του σχεδίου αυτοαξιολόγησης και διερεύνηση της 

διαδικασίας εισαγωγής και διαχείρισης μιας καινοτομίας». 

2012 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γαρδάνη Αθηνάς με τίτλο «Η 

εκπαιδευτική πολιτική για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μελέτη 

περίπτωσης λειτουργικών δομών και εκπαιδευτικών πρακτικών στο 
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Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας». 

2012 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χαϊτίδου Όλγας με τίτλο «Το 

σχέδιο διαβούλευσης για τη δια βίου μάθηση. Όψεις και απόψεις». 

2011 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας Μπρόζου Μαρίας με τίτλο «Αναπαραστάσεις της γυναίκας 

εκπαιδευτικού στο περιοδικό «ο Αγώνας της γυναίκας» (1923-1967)». 

2011 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σωτηροπούλου Έλενας με τίτλο 

«Οι «άλλοι», οι έφηβοι και η πολιτική. Αναφορές στους «άλλους» και 

στους «διαφορετικούς» στα Πρακτικά της «Βουλής των Εφήβων»  

(1995-2010)». 

2011 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ταραρά Αναστασίας με τίτλο 

«Εγγραφές αναπηρίας στο παιδικό βιβλίο: εκδοτική παραγωγή 2000-2010. 

Μια ανάλυση κατά Vladimir Propp». 

2011 Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού φοιτητή Αυγέρη Ιωάννη με τίτλο «Αυτοαξιολόγηση της 

Σχολικής Μονάδας: Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των 

Εκπαιδευτικών της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας». 

2011 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ζωγράφου Μαρίτας με τίτλο «Η 

κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτικών στις 

σχολικές μονάδες μέσω της εισαγωγικής επιμόρφωσης». 

2011 Μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Τριάντου Νικόλαου με τίτλο «H 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Leonardo da Vinci στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Η 

περίπτωση της εφαρμογής του στην περιφέρεια Ηπείρου». 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Φθινόπωρο 

2015 έως 

Καλοκαίρι 

2016 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Διάδοση και 

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Ιστορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: “Shared Histories 

for a Europe without Dividing Lines” (Μοιραζόμαστε τις ιστορίες 

μας για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές), με 

επιστημονικώς υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Άγγελο 

Παληκίδη. 

Άνοιξη 

2009 

Κατ’ ανάθεση συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα της 

Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ με τίτλο: «Το Σύγχρονο Πρόσωπο 

του Νομού Καστοριάς» με επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή 

Ιωάννη Κολιόπουλο. 

1/2/2009 

έως 

31/6/2009 

Κατ’ ανάθεση συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα της Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης για τη 

Διερεύνηση των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ Φλώρινας» με επιστημονικώς 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο. 

Άνοιξη 

2007 

Κατ’ ανάθεση συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα της Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών με τίτλο: «Πύλες της Βαλκανικής: η 

πραγματική σήμερα κατάσταση του Νομού Φλώρινας 

(δημογραφία, ανθρωπογεωγραφία, χωροταξία, οικονομία, 

κοινωνία, παιδεία, υποδομές και διαχρονικές αλλαγές)» με 

επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο.  

1.12.2004 

έως 

30.6.2005 

Κατ’ ανάθεση συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Πυθαγόρας: Η διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών εκπαιδευτικών 

κατά το 19ο και 20ο αιώνα», επιστημονικώς υπεύθυνη: Καθηγήτρια 

Σιδηρούλα Ζιώγου.  

1.6.2000 

έως 

31.8.2000 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Η ελληνική εκπαίδευση 

στη Βαλκανική κατά το 18ο και 19ο αιώνα», επιστημονικώς 

υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Αντωνίου. 

1.11.1999 

έως 

28.2.2000 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Η ελληνική εκπαίδευση 

στη Βαλκανική κατά το 18ο και 19ο αιώνα», επιστημονικώς 

υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Αντωνίου. 

1.10.1998 

έως 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Η ελληνική εκπαίδευση 

στη Βαλκανική κατά το 18ο και 19ο αιώνα», επιστημονικώς 
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31.3.1999 υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Αντωνίου. 

1.9.1997 

έως 

31.8.1999 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα «Ενίσχυση ερευνητικής 

υποδομής» του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.», επιστημονικώς υπεύθυνος: 

Καθηγητής Νίκος Τερζής.  

1.10.1997 

έως 

15.12.1997 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ηλεκτρονική 

καταγραφή και στατιστική επεξεργασία αρχειακού υλικού των 

σχολείων της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης (1874-1914)», 

επιστημονικώς υπεύθυνη: Καθηγήτρια: Σιδηρούλα Ζιώγου.  

1.1.1996 

έως 

31.12.1996 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Φιλμογράφηση 

του Πατριαρχικού αρχείου στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας 

για την Ελληνική εκπαίδευση και παιδεία στον ευρύτερο Βαλκανικό 

χώρο κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας», επιστημονικώς 

υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Τερζής. 

1995 Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Extended Review 

on the internationalization of research training in the E.U.: A report 

to DGXII of the European Commission (grant contract PSS** 0891)», 

επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγητής του Πανεπιστημίου του 

Amsterdam Stuart Blume. 

1.3.1995 

έως 

31.5.1995 

Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχέσεις γονέων-

σχολείου», επιστημονικώς υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή 

Παπαναούμ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

i. Μπέτσας, Γ., Ιορδανίδης, Γ. Τάκου, Ρ. (2016) «Προσεγγίσεις και προτεραιότητες 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», 14ο Παγκύπριο 

Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 21–22 Οκτωβρίου 2016, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ii. Μπέτσας, Γ. (2016) «Η σχολική μονάδα ως φορέας εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης», Ημερίδα: Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Σχέδιο 

Εκπαιδευτικής Δράσης του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης, Κοζάνη, 20 Απριλίου 2016.  

iii. Μπέτσας, Γ., Τσολοπούλου, Β. (2016) «Η αλλαγή παραδείγματος σχολικών 

εγχειριδίων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1917-1920», 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το 

παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016.  

iv. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου. Σ, Μπέτσας, Γ. (2015) «Πολιτικές των βασιλικών 

ιδρυμάτων για τη νεολαία, την έρευνα και την εκπαίδευση στη μετεμφυλιακή 

Ελλάδα. Η εφαρμογή του αμερικανικού προτύπου πολιτισμικής αφομοίωσης», 

Συνέδριο Η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο. Από την Απελευθέρωση μέχρι το 1989. 

Διεθνές πλαίσιο και εσωτερικές εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, 13-15 Νοεμβρίου 2015. 

v. Μπέτσας, Γ., Τζιμούρτου, Α., Μαυροσκούφης, Δ. (2014) «Η Χρηματοδότηση της 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1960-2010)», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική 

Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα, 28-30 Νοεμβρίου 2014. 

vi. Mpetsas, I. (2014) “European Union Discourses on ECEC. Social, Economic and 

Educational Benefits in the Wobbling Struggle for the Fundamental European 

Values”, (International Conference),  ‘US, THEM & ME:  Universal, Targeted or 

Individuated Early Childhood Programmes’, Crete 7th - 10th September 2014.  

vii. Μπέτσας Γ. (2014) "Βιβλία και Προγράμματα για τα Ελληνικά Νηπιαγωγεία 

(1840-1910)", 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα 27-29 Ιουνίου 2014. 
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viii. Iliadou - Tachou, S., Mpetsas, I. (2013) «Children in the Maelstrom of the Greek 

Civil War. Educational and Social Practices at the Beginning of the Cold War», 

(International Conference) Family, School, and Local Societies: Policies and 

Practices for Children, Patra 22-26 May 2013. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ix. Μπέτσας, Γ. (2012) «Οι εκπαιδευτικοί δείκτες στο Νομό Πέλλας κατά τον 20ο 

αιώνα: Συμμετοχή στην εκπαίδευση, εγκατάλειψη του σχολείου και σχολική 

επίδοση με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης», (Επιστημονικό 

Συνέδριο) Η εκπαίδευση στην περιοχή της Πέλλας (19ος-μέσα 20ου αι.), Έδεσσα 

17 - 18 Νοεμβρίου 2012. 

x. Μπέτσας, Γ. (2012) «Η ελληνική εκπαίδευση και ο αμερικανικός παράγοντας στη 

μεταπολεμική περίοδο», στο: (Επιστημονικό Διήμερο) Ιστοριογραφία της 

Ελληνικήs Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές, Ρέθυμνο 2-3 

Νοεμβρίου 2012. 

xi. Μπέτσας, Γ., Μαυροσκούφης, Δ. (2012) «Αποτύπωση και ερμηνεία των 

εκπαιδευτικών δεικτών στη Δυτική Μακεδονία με βάση τις στατιστικές 

απογραφές της εκπαίδευσης (1926-2000)», στο (Διεθνές Συνέδριο) Η Δυτική 

Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Φλώρινα 8 

-11Νοεμβρίου 2012. 

xii. Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Betsas, I. (2012) «Redefining Social Justice: the 

educational projects of Greek Royal Institutions during the Cold War era», στο: 

(International Conference) 34th International Standing Conference for the History 

of Education (ISCHE), Geneva, 27-30 June 2012. 

xiii. Μπέτσας, Γ. (2011) «Τάσεις και προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη», στο: (Επιστημονική Ημερίδα) Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 20 Νοεμβρίου 2011. 
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xiv. Μπέτσας, Γ., Αμαραντίδου, Κ. (2011) «Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της 

περιόδου 1917-1920. Μέθοδοι, προτεραιότητες και αποτελέσματα», στο: 

(Επετειακό-Επιστημονικό Συνέδριο) 1976-2011: 35 χρόνια από τη 

γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 4-6 Νοεμβρίου 2011, Δίον Πιερίας.  

xv. Χαραλάμπους, Δ., Μπέτσας, Γ. (2011) «Η προσχώρηση της κυβέρνησης της 

Νέας Δημοκρατίας στη «γλώσσα των καπεταναίων και των συνοδοιπόρων των»: 

όροι και όρια», στο: (Επετειακό-Επιστημονικό Συνέδριο) 1976-2011: 35 χρόνια 

από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 4-6 Νοεμβρίου 2011, Δίον Πιερίας.  

xvi. Μαυροσκούφης, Δ., Μπέτσας, Γ. (2011) “«Τι πρέπει να κάνωμε για να 

αφομοιώσωμε τους ξενοφώνους;” Το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόγλωσσων», στο: 

(Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή) 6o Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας 

Εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», Πάτρα, 30 Οκτωβρίου-2 

Νοεμβρίου 2011. 

xvii. Χαραλάμπους, Δ., Μπέτσας, Γ. (2011) “«Είμεθα οι μόνοι θεματοφύλακες και 

κλειδοκράτορες των προγονικών κειμηλίων». Οι φοιτητές στην υπηρεσία της 

γλωσσικής καθαρότητας (1901)”, στο: (Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή) 6o 

Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και 

εκπαίδευση», Πάτρα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2011. 

xviii. Betsas, I., Amarantidou, K. (2011) “Teacher Evaluation in Greece: Political and 

Pedagogical Dimensions in School Inspections During the 50’s & 60’s” στο: 

(International Conference) Evaluation in Education in the Balkan Countries, 

Balkan Society for Paidagogy and Education, Institute for Pedagogy and 

Andragogy, Faculty of Philosophy University of Belgrade, Ministry of Education 

of the Republic of Serbia, 16 – 18th June 2011, Belgrade. 

xix. Μπέτσας, Γ. (2011) «Μεταξύ “φθοράς και αφθαρσίας”. Η σχολική εκπαίδευση 

των μεταπολεμικών γενεών στη δίνη των μετεμφυλιακών συνδρόμων», στο: 
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(Επιστημονική Ημερίδα) «Τα παιδιά της Φρειδερίκης», Φλώρινα, 6 Απριλίου 

2011. 

xx. Μπέτσας, Γ., Παπαδοπούλου, Β. (2010) «Συμβολή στην ερμηνεία και κατανόηση 

της εκπαιδευτικής ιστορίας του Νεοελληνισμού: θεματικοί άξονες και 

επιστημολογικές συνιστώσες στο έργο του Νίκου Π. Τερζή», στο: (Επιστημονική 

Ημερίδα) Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης, Φλώρινα, 5 
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στη λειτουργία και τη στελέχωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
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Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης (με διεθνή συμμετοχή) 

«Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 

Πανεπιστημίου Πατρών, 4-5 Οκτωβρίου 2008.  



 22 

xxv. Μπέτσας, Γ. (2008) «Το προφίλ των πρώτων ελληνίδων φρεβελιανών 

νηπιαγωγών: Προσωπικές και επαγγελματικές διαδρομές», στο: (Διεθνές 

Συνέδριο) Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών 

εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 19-20.6.2008.  

xxvi. Ηλιάδου –Τάχου Σ., Μπέτσας, Γ. (2008) «Η διδασκαλία και η έρευνα της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», στο: (Επιστημονική Ημερίδα) «Η 

διδασκαλία και η έρευνα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα», Αθήνα, 23.2.2008. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

xxvii. Betsas, I., Iordanidis, G. (2007) “Education Politics and European Integration in 

Greece (1974-2004)”, στο: (International Conference) European Unification and 

Educational Challenges in the Balkans, Thessaloniki, 9-11.11.2007 

xxviii. Iliadou-Tachou, S., Tsakiridou, E., Iordanidis, G., Griva, E., Betsas, I. (2007) “A 

needs analysis for postgraduate university students”, στο: (International 

Conference) 29th Annual EAIR Forum: In Search of Identity: Dilemmas in Higher 

Education, Innsbruck, 26-29.8.2007  

xxix. Ηλιάδου – Τάχου Σ., Μπέτσας, Γ. (2007) «Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 

20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας», στο: (Επιστημονικό Συνέδριο) Νετζατί 

Τζουμαλί, ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα, Φλώρινα 1-3.6.2007 

xxx. Ηλιάδου –Τάχου Σ., Ιορδανίδης Γ., Γρίβα, Ε., Μπέτσας, Γ. (2006) «Φιλοσοφία και 

ανθρωπογεωγραφία του τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας: ίδρυση 

και πρώτα χρόνια λειτουργίας», στο: (Διεθνές Συνέδριο) 4ο Διεθνές Συνέδριο 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 6-8.10.2006. 



 23 

xxxi. Betsas, I. (2006) «The transition from Orthodox to ethnic values in Greek 

education: the defining frame of 19th century», στο: (International Conference) 

Education and Values in the Balkan Countries, Bucharest, 29 June- 2 July 2006. 

xxxii. Μπέτσας, Γ. (2005) «Η ιστορία της ελληνικής παιδείας: μεθοδολογικές και 

επιστημολογικές πρακτικές στην ερευνητική προσέγγιση», στο: (Επιστημονικό 

Συμπόσιο) Η ελληνική παιδεία από το 18ο έως τον 20ο αι. Ερευνητικές 

Συνιστώσες, Φλώρινα, 12 –13.4. 2005. 

xxxiii. Μπέτσας, Γ. (2005) «Οικουμενικότητα και Εθνοκεντρισμός: εκδοχές της 

ελληνικής παιδείας στο φθίνοντα 19ο αιώνα» στο: (Επιστημονική Διημερίδα) 

Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 

Θεσσαλονίκη, 7-8.4.2005.  

xxxiv. Μπέτσας, Γ. (2004) «Η Μέση Εκπαίδευση στο σχολικό δίκτυο των ελληνικών 

ορθόδοξων Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους (1873-1908): διευκρινίσεις 

σχετικά με το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Γυμνάσιων», στο: 

(Πανελλήνιο Συνέδριο) 3ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ιστορία 

Εκπαίδευσης», Πάτρα, 1-3.10.2004.  

xxxv. Μπέτσας, Γ. (2003) «Η εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Κεντρική 

Εκπαιδευτική Επιτροπή: “το Υπουργείον Παιδείας” των υπό τον Οικουμενικό 

Θρόνο Ελλήνων Ορθοδόξων (1873-1908)», στο: (Επιστημονική Διημερίδα) Η καθ’ 

ημάς Ανατολή Κωνσταντίνω Δεληκωνσταντή Honoris Causa, Φλώρινα, 17-

18.12.2003.  

xxxvi. Μπέτσας, Γ. (2003) «Θέματα από την εκπαιδευτική ιστορία της ελληνικής 

κοινότητας Βεροίας (1870-1912)», στο: (Επιστημονική Διημερίδα) Γνωριμία με τη 

Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας. Ιστορία – Αρχαιολογία, 

Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 7- 8.6.2003.  

xxxvii. Μπέτσας, Γ. (2002) «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά το 19ο αιώνα», στο: 

(Επιστημονική Ημερίδα) H Μεγάλη του Γένους Σχολή, Εταιρεία μελέτης της καθ’ 

ημάς Ανατολής (επιμ.) Αθήνα, 30.11.2002.  



 24 

xxxviii. Μπέτσας, Γ. (2000) «Διοίκηση και εκπαιδευτική πολιτική για τα ελληνικά σχολεία 

της οθωμανικής επικράτειας (1856-1922)», στο: (Πανελλήνιο Συνέδριο) 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα, 29 –30.11.2000.  

xxxix. Μπέτσας, Γ. (2000) «Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και εκπαιδευτική πολιτική 

του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα ελληνικά σχολεία της Οθωμανικής 

επικράτειας (1871-1914)», στο: (Διεθνές Συνέδριο) 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας 

της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 28-30.9.2000.  

xl. Betsas, I. (1999) «The objectives of the Greek Foreign Ministry for Greek 

Education within the Ottoman State (1871-1912): The establishment of objectives 

and the fundamental axes of activity», στο: (International Conference) Education 

in the Balkans: from the enlightenment to the founding of the nation-states, 

Θεσσαλονίκη, 19-20.3.1999.  

xli. Μπέτσας, Γ. (1998) «Ο θεσμός των σχολικών Εφορειών στο πλαίσιο της εξέλιξης 

του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας: Το 

παράδειγμα των Κοινοτήτων της Μακεδονίας», στο: (Πανελλήνιο Συνέδριο) 

Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 

Ναύπακτος, 13-15.11.1998. 



 25 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Α) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

i. Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Mpetsas, I. (2012) Frederica's Children or 

Marshall Plan's Kids?: Students of the Royal Educational Institutions in Post-

War Greece, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-18050-7. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

ii. Μπέτσας, Γ. (2007) Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση: Ιστορικές 

προβολές – σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, ISBN 978-960-343-950-9. 

iii. Μπέτσας, Γ. (2005) Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των 

ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο οθωμανικό κράτος: από την έναρξη των 

μεταρρυθμίσεων έως την επανάσταση των Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. (Δημοσιευμένη Διδακτορική 

Διατριβή), ISBN 960-343-801-4. 

iv. Μπέτσας, Γ. (1997) Ο θεσμός των σχολικών Εφορειών στο πλαίσιο της 

εξέλιξης του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής 

κυριαρχίας: το παράδειγμα των κοινοτήτων της Μακεδονίας, αδημοσίευτη 

μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στον Τομέα Παιδαγωγικής του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. 



 26 

Β) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Κ. Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, Ι. Μπέτσας 

(2016), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και 

Εκπαιδευτική Έρευνα», τόμοι Α’ και Β’, Αθήνα: Διάδραση. 



 27 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

i. Μπέτσας Γ. (2015) «Το διδασκαλείο νηπιαγωγών στα Φλαβιανά 

(Ζιντζίδερε) της Καισάρειας (1911-1916)», στο Μικρασιατική Σπίθα, τχ.19, 

85-96. 

ii. Iliadou - Tachou, S., Mpetsas, I. (2014) «Education for Excellence and 

Leadership in Greece. The “National School of Anavryta” from a Historical 

Perspective», MENON: Journal of Educational Research, v.3. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

iii. Μπέτσας, Γ., Χαραλάμπους, Δ., Αμαραντίδου, Κ. (2011) «Τα πρώτα 

αναγνωστικά βιβλία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1917-1920 και η 

αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς», Επιστήμες Αγωγής, 2011/2, 

175-196. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

iv. Μπέτσας, Γ. (2007) «Η θεσμοθέτηση του νηπιαγωγείου στην ελληνική 

εκπαίδευση: συστηματικές προσπάθειες του εξωελλαδικού ελληνισμού 

στις δεκαετίες 1870 και 1880», Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τχ.6-7, 

σσ.153-166.  

v. Μπέτσας, Γ. (2005) «Εκπαίδευση και νεωτερικότητα στο 19ο αιώνα: μια 

θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του σχολείου στη διαμόρφωση εθνικής 

συνείδησης στη Βαλκανική», Μακεδνόν, τχ.14, 125-139. 



 28 

Δ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 

 

i. Μπέτσας Γ. (υπό δημοσίευση) «Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα: Συγκριτική Μελέτη των Κοινωνικών Πολιτικών και της 

Επένδυσης στην Εκπαίδευση», στο Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του 

Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη.  

ii. Μπέτσας Γ. (υπό δημοσίευση) «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση στην 

Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα: η συμβολή του Ιωάννη 

Αριστοκλέους», στο Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Σιδηρούλα 

Ζιώγου - Καραστεργίου. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

iii. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. (2011) «Η εκπαίδευση στη 

Μακεδονία (19ος αιώνας -1914)», στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πανόραμα 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Τόμος Α’, Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά 

ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία, 

Αθήνα: Gutenberg, σσ.  543-560. 

iv. Μπέτσας, Γ. (2010) «Το εκπαιδευτικό δίκτυο κατά την ύστερη περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας: Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των 

ελληνικών σχολείων», στο: Τερζής, Ν. Η ιστορία της εκπαίδευσης του 

Νεοελληνισμού. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ.  

91-118. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

v. Μπέτσας, Γ. (2007) «Αποτύπωση της Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας 

στο Νομό Φλώρινας», στο: Κολιόπουλος, Ι. – Μιχαηλίδης, Ι. (επιμ.) 

Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, σσ. 251-338.  



 29 

vi. Μπέτσας, Γ. (2006) «Πρόοδος και συντήρηση στην εκπαιδευτική 

διαχρονία: ερμηνεύοντας την ελληνική εκπαίδευση στον άξονα 

νεωτερικότητας και παραδοσιασμού», στο: Χαραλάμπους, Δ. (επιμ.) 

Διαχρονικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: 

αντιχάρισμα στον καθηγητή Νίκο Π. Τερζή, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 197-214.  

vii. Μπέτσας, Γ. (2006) «Οικουμενικότητα και Εθνοκεντρισμός: εκδοχές της 

ελληνικής παιδείας στο φθίνοντα 19ο αιώνα» στο: Τζήκας Χρ. (επιμ.) 

Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 

Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 123-

142. 



 30 

Ε) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

i. Μπέτσας, Γ., Ιορδανίδης, Γ. Τάκου, Ρ. (υπό δημοσίευση) «Προσεγγίσεις 

και προτεραιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα», Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Κύπρου, 21–22 Οκτωβρίου 2016, Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ii. Μπέτσας, Γ., Τσολοπούλου, Β. (2016) «Η αλλαγή παραδείγματος 

σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

1917-1920», Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Προγράμματα 

Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια Από το παρελθόν στο παρόν και το 

μέλλον», τομ. Β’, 558-569. 

iii. Μπέτσας, Γ., Τζιμούρτου, Α., Μαυροσκούφης, Δ. (2016) «Η 

Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1960-2010)», Πρακτικά 

9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική 

Έρευνα», τομ. Β’, 321-334. 

iv. Μπέτσας, Γ. (2015) «Η ελληνική εκπαίδευση και ο αμερικανικός 

παράγοντας στη μεταπολεμική περίοδο», στο: Α. Χουρδάκης, Κ. 

Δαλακούρα και Σ. Χατζηστεφανίδου (επιµ.), Ιστοριογραφία της ελληνικής 

εκπαίδευσης: Επανεκτιµήσεις και προοπτικές, Εκδόσεις Φιλοσοφικής 

Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο, σσ. 311-339.  

v. Iliadou - Tachou, S., Mpetsas, I. (2015) «Children in the Maelstrom of the 

Greek Civil War. Educational and Social Practices at the Beginning of the 

Cold War», στο Kiprianos, P., Pourtois J.P. (eds) Actes du XVeme Congres 

de l’ AIFREF a Patras en Mai 2013, Family, School, and Local Societies: 

Policies and Practices for Children, pp. 221-229. 

vi. Μπέτσας Γ. (2014) “Βιβλία και Προγράμματα για τα Ελληνικά 

Νηπιαγωγεία (1840-1910)”, 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα 

27-29 Ιουνίου 2014, διαθέσιμο στο: http://eriande-elemedu.e-

millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf  

http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf
http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf


 31 

vii. Μπέτσας, Γ. (2014) «Οι εκπαιδευτικοί δείκτες στο Νομό Πέλλας κατά τον 

20ο αιώνα: Συμμετοχή στην εκπαίδευση, εγκατάλειψη του σχολείου και 

σχολική επίδοση με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης», 

(Επιστημονικό Συνέδριο) Η εκπαίδευση στην περιοχή της Πέλλας (19ος-

μέσα 20ου αι.), Έδεσσα 17 - 18 Νοεμβρίου 2012, διαθέσιμο στο 

http://www.didepellas.gr/index.php/dde-pella/synedrioddepelas.html  

viii. Μπέτσας, Γ., Μαυροσκούφης, Δ. (2014) «Αποτύπωση και ερμηνεία των 

εκπαιδευτικών δεικτών στη Δυτική Μακεδονία με βάση τις στατιστικές 

απογραφές της εκπαίδευσης (1926-2000)», στο Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου-

Τάχου, Σ., Βλασίδης, Βλ. (επιμ.) Η Δυτική Μακεδονία: Από την 

ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, 

σσ.317-335.  

ix. Betsas, I., Amarantidou, K. (2014) “Teacher Evaluation in Greece: Political 

and Pedagogical Dimensions in School Inspections during the 50’s & 60’s”, 

στο: D. B. Goudiras / M. Rantzou (eds.), The Image of the “Other”/the 

Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries, 

Thessaloniki, p. 790-796.  

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

x. Μπέτσας, Γ., Αμαραντίδου, Κ. (2012) «Η γλωσσοεκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920. Μέθοδοι, προτεραιότητες και 

αποτελέσματα», στο: 1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, διαθέσιμο στο: 

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id

=513&Itemid=171&lang=el  

xi. Χαραλάμπους, Δ., Μπέτσας, Γ. (2012) «Η προσχώρηση της κυβέρνησης της 

Νέας Δημοκρατίας στη «γλώσσα των καπεταναίων και των 

συνοδοιπόρων των»: όροι και όρια», στο: 1976-2011: 35 χρόνια από τη 

http://www.didepellas.gr/index.php/dde-pella/synedrioddepelas.html
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el


 32 

γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διαθέσιμο στο: 

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id

=513&Itemid=171&lang=el 

xii. Μαυροσκούφης, Δ., Μπέτσας, Γ. (2012) «Τι πρέπει να κάνωμε για να 

αφομοιώσωμε τους ξενοφώνους;» Το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη γλωσσική αφομοίωση των 

ξενόγλωσσων», στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 6oυ Επιστημονικού 

Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», σσ. 

285-298. 

xiii. Μπέτσας, Γ., Χαραλάμπους, Δ. (2012) “«Είμεθα οι μόνοι θεματοφύλακες και 

κλειδοκράτορες των προγονικών κειμηλίων». Οι φοιτητές στην υπηρεσία 

της γλωσσικής καθαρότητας (1901)”, στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) 

Πρακτικά 6oυ Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης «Ελληνική 

γλώσσα και εκπαίδευση», σσ. 60-70. 

xiv. Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Betsas, I. (2011) “Inclusive Education as a 

Concept of Social Inclusion or a Method of Assimilation? The case of 

“Frederica’s Children”, στο: A. Sipitanou, N. Galevska - Angeloska (eds.) 

Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, 

Thessaloniki: Kyriakidis Brothers, σσ. 709-719. 

xv. Μπέτσας, Γ. (2011) «Το προφίλ των πρώτων ελληνίδων φρεβελιανών 

νηπιαγωγών: Προσωπικές και επαγγελματικές διαδρομές», στο: Ζιώγου – 

Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες 

ζωής γυναικών εκπαιδευτικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 251-265. 

xvi. Ηλιάδου – Τάχου Σ., Μπέτσας, Γ. (2009) «Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου 

και 20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας», στο: Σουλιώτης, Δ. (επιμ.) 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001), ένας Τούρκος 

συγγραφέας από τη Φλώρινα, Φλώρινα: Βιβλιολόγειον, 95-106.  

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el


 33 

xvii. Κωνσταντινίδου, Θ., Ηλιάδου – Τάχου Σ., Ιορδανίδης, Γ., Μπέτσας, Γ. 

(2009) “Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο: Η εκπαίδευση 

ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του 

Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, για τις βουλευτικές εκλογές του 

2004 και 2007”, στο: Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (επιμ.) Πρακτικά 6ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής 

Έρευνας, τ.Β’, Αθήνα: Ατραπός, 858-866. 

xviii. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου – Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. (2009) «Από το 

“παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις 

κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας», στο: 

Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 5ου  Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας 

Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», διαθέσιμο στο: 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&ite

mid706=1112  

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

xix. Betsas, I., Iordanidis, G. (2008) “Education Politics and European Integration 

in Greece (1974-2004)”, σε συνεργασία με το Γ. Ιορδανίδη, στο: Terzis, N. 

(edit.) European Unification and Educational Challenges in the Balkans, 

Thessaloniki: Kyriakidis Brothers, 217-226. 

xx. Iliadou-Tachou, S., Tsakiridou, E., Iordanidis, G., Griva, E., Betsas, I., (2007) 

“A needs analysis for postgraduate university students”, στο CD-ROM of 

29th Annual EAIR Forum: In Search of Identity: Dilemnas in Higher 

Education.  

xxi. Betsas, I. (2007) «The transition from Orthodox to ethnic values in Greek 

education: the defining frame of 19th century», στο: Terzis,N. (edit.) 

Education and Values in the Balkan Countries, Thessaloniki: Kyriakidis 

Brothers, 387-396.  

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&itemid706=1112
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&itemid706=1112


 34 

xxii. Ηλιάδου – Τάχου Σ., Ιορδανίδης Γ., Γρίβα Ε., Μπέτσας, Γ. (2007) 

«Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας: (1989-1993)» στο: CD-ROM 4ο Διεθνές Συνέδριο 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα 6-8.10.2006.  

xxiii. Μπέτσας, Γ. (2005) «Η ιστορία της ελληνικής παιδείας: μεθοδολογικές και 

επιστημολογικές πρακτικές στην ερευνητική προσέγγιση», στο: Ανδρέου, 

Α., Ηλιάδου – Τάχου, Σ. (επιμ.) Η ελληνική παιδεία από το 18ο έως τον 

20ο αι. Ερευνητικές Συνιστώσες, Φλώρινα: Αλτιντζής, 493-505.  

xxiv. Μπέτσας, Γ. (2005) «Η Μέση Εκπαίδευση των ελληνικών ορθόδοξων 

Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους (1873-1908): διευκρινίσεις σχετικά 

με το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Γυμνάσιων», στο: 

Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: 

«Ιστορία Εκπαίδευσης». 

xxv. Μπέτσας, Γ. (2005) «Η εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Κεντρική 

Εκπαιδευτική Επιτροπή: “το Υπουργείον Παιδείας” των υπό τον 

Οικουμενικό Θρόνο Ελλήνων Ορθοδόξων (1873-1908)», στο: Ανδρέου, Α. 

(επιμ.) Η καθ’ ημάς Ανατολή. Αφιερωματικός τόμος στον Κωνσταντίνο 

Δεληκωνσταντή, Φλώρινα: Κεσόπουλος, 157-173. 

xxvi. Μπέτσας, Γ. (2004) «Θέματα από την εκπαιδευτική ιστορία της ελληνικής 

κοινότητας Βεροίας (1870-1912)», στο: Δραγούμη, Ε., Τσιομπανούδη, Ε.  

(επιμ.) Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού 

Ημαθίας. Ιστορία–Αρχαιολογία, Θεσσαλονίκη: Κ.Ι.Θ., 199-221.  

xxvii. Μπέτσας, Γ. (2004) «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα», στο: Ανεστίδης, Αδ. (επιμ.) Η Πατριαρχική Μεγάλη του 

Γένους Σχολή: Ιστορία και Προσφορά, Πρακτικά επιστημονικής 

Ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα: Εταιρία Μελέτης της καθ’ 

ημάς Ανατολής, 73-100. 



 35 

xxviii. Μπέτσας, Γ. (2003) «Διοίκηση και εκπαιδευτική πολιτική για τα ελληνικά 

σχολεία της οθωμανικής επικράτειας (1856-1922)», στο: Παπάς, Α., 

Τσιπλητάρης, Α., Πετρουλάκης, Ν., Νικόδημος, Σ., Χάρης, Κ., Ζούκης, Ν. 

(επιμ.) Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα: Πρακτικά 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου, Β’ τόμος, Αθήνα, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2000, 185-

200.  

xxix. Betsas, I. (2000) “The objectives of the Greek Foreign Ministry for Greek 

Education within the Ottoman State (1871-1912): The setting of objectives 

and the fundamental axes of activity”, στο: Terzis, N. (ed.) Education in the 

Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the nation-states, 

Thessaloniki: Kyriakides Brothers, 235-250.  

xxx. Μπέτσας, Γ. (1999) «Ο θεσμός των σχολικών Εφορειών στο πλαίσιο της 

εξέλιξης του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής 

κυριαρχίας: Το παράδειγμα των Κοινοτήτων της Μακεδονίας», στο: 

Χάρης, Κ., Πετρουλάκης, Ν., Νικόδημος, Σ. (επιμ.) Ελληνική εκπαιδευτική 

και παιδαγωγική έρευνα: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 

Ναύπακτος 13-15.11. 1998, Ατραπός: Αθήνα, 571-576.  



 36 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

 

Α) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

i. Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Mpetsas, I. (2012) Frederica's Children or 

Marshall Plan's Kids?: Students of the Royal Educational Institutions in Post-War 

Greece, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-18050-7. 

 

Τα «Παιδιά της Φρειδερίκης» ή τα «Παιδιά του Σχεδίου Μάρσαλ» υπήρξαν οι 

δεκάδες χιλιάδες των Ελληνόπουλων, που είτε βρέθηκαν στη δίνη του εμφυλίου 

πολέμου (1946-1949) είτε η ζωή τους προσδιορίστηκε από πολιτικές 

σκοπιμότητες και πειραματισμούς πολιτικής κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο του 

Ψυχρού Πολέμου. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών μια πληθώρα από 

δημοσιευμένες μελέτες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος από 

ιστορική και κοινωνιολογική άποψη. Αξιοποιώντας την οπτική της Ιστορίας της 

Εκπαίδευσης, η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμμετοχή των ελληνικών 

βασιλικών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών 

εκείνων, γνωστών ως «Παιδιών της Φρειδερίκης» και επιχειρεί να ερμηνεύσει τις 

βασιλικές πρωτοβουλίες σε διαλεκτική αντίστιξη με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» 

στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Τα αξιοπρόσεχτα καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των βασιλικών ιδρυμάτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο, 

φαίνεται να συνιστούν ένα οργανικό μέρος του αντικομμουνιστικού σχεδιασμού 

και των ευρύτερων προγραμμάτων ανασυγκρότησης που σχεδιάστηκαν, 

χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από τον αμερικανικό παράγοντα. 
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Μπέτσας, Γ. (2007) Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση: Ιστορικές προβολές 

– σύγχρονες αναφορές, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

ISBN 978-960-343-950-9.  

 

ii. Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε στο παρελθόν και εξελίσσεται στη μετανεωτερική εποχή. Η 

ιστορική διάσταση παρουσιάζεται μέσα από το παράδειγμα της ελληνικής 

κοινότητας ως φορέα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στην περίοδο 

της οθωμανικής κυριαρχίας. Αντίστοιχα, οι σύγχρονες αναφορές της κοινοτικής 

διάστασης στην εκπαίδευση περιγράφονται σε σχέση με τις μαθησιακές 

κοινότητες και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενδυνάμωση του 

κοινωνικού κεφαλαίου των τοπικών κοινωνιών μέσω της δια βίου μάθησης, το 

αμερικανικό κίνημα του κοινοτισμού και το κίνημα της αποσχολειοποίησης στο 

πλαίσιο των μετανεωτερικών “εικονικών” κοινοτήτων.  

 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463737573cf125cfee323502945372a3e72fd4e82.html
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μεταρρυθμίσεων έως την επανάσταση των Νεότουρκων, Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. (Δημοσιευμένη Διδακτορική Διατριβή), 

ISBN 960-343-801-4. 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζονται οι θεσμικές και λειτουργικές όψεις της 

εκπαίδευσης που ανέπτυξαν οι ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες της οθωμανικής 

επικράτειας κατά την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων Τανζιμάτ έως 

και το 1908. Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική 

εκπαίδευση, τίθενται υπό διερεύνηση τα βασικά θεσμικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίστηκαν από την εκκλησιαστική 

διοίκηση του μιλλέτ, και εξετάζονται οι φορείς που δραστηριοποιούνται στη 

διοίκηση και οργάνωση του σχολικού δικτύου. Παράλληλα, μελετώνται ειδικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των αντιλήψεων για το ρόλο και 

τη σημασία της εκπαίδευσης, τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη 

σύνταξη και επιλογή σχολικών προγραμμάτων, την έγκριση και προώθηση 

σχολικών βιβλίων, την κατάρτιση και επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

τη χρηματοδότηση του σχολικού δικτύου.  

 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/146373082039acdf4f961119b42fed39517946d7ec.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/146373082039acdf4f961119b42fed39517946d7ec.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/146373082039acdf4f961119b42fed39517946d7ec.html
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iv. Μπέτσας, Γ. (1997) Ο θεσμός των σχολικών Εφορειών στο πλαίσιο της 

εξέλιξης του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας: 

το παράδειγμα των κοινοτήτων της Μακεδονίας, αδημοσίευτη μεταπτυχιακή 

εργασία που εκπονήθηκε στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

 

Στη μελέτη αυτή διερευνάται η οργάνωση και λειτουργία των σχολικών εφορειών 

στο πλαίσιο της εξέλιξης του κοινοτισμού στη διάρκεια της ύστερης περιόδου της 

οθωμανικής κυριαρχίας. Από την επεξεργασία των Κανονισμών των κοινοτήτων 

της Μακεδονίας και των αρχείων των σχολικών εφορειών Βεροίας, 

Θεσσαλονίκης, Νευροκοπίου και Μοναστηρίου προκύπτει ότι στην περίοδο αυτή 

επιχειρήθηκε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της αυτοδιοίκησης και 

αυτοδιαχείρισης των εκπαιδευτικών πραγμάτων, που εντασσόταν στο πλαίσιο 

των Εθνικών Κανονισμών που εκπονήθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της οθωμανικής διοίκησης. Στο ερώτημα που 

τίθεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα που μας 

δίδεται σήμερα να υποστηρίξουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο συστήματος 

διοίκησης αποτέλεσε για τα ελληνικά σχολεία της εποχής ένα μοντέλο 

αυτοδιοίκησης προκύπτουν δεδομένα που καθιστούν προβληματικές τις έννοιες 

της αυτοδιαχείρισης της εκπαίδευσης από τις σχολικές εφορείες και της 

αυτοδιοίκησης του εκπαιδευτικού δικτύου. 

 

 

 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637309639e52a113d385e6aa561d987895b43256.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637309639e52a113d385e6aa561d987895b43256.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637309639e52a113d385e6aa561d987895b43256.html
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Γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

i. Μπέτσας Γ. (2015) «Το διδασκαλείο νηπιαγωγών στα Φλαβιανά (Ζιντζίδερε) 

της Καισάρειας (1911-1916)», στο Μικρασιατική Σπίθα, τχ.19, 85-96. 

Η ίδρυση και λειτουργία του «Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών «Ανατολής» του 

εν Ζινδζί – δερέ της Καισαρείας», του δεύτερου χρονικά, μετά το Διδασκαλείο 

της Καλλιθέας, διδασκαλείου νηπιαγωγών που είχε συσταθεί στο πλαίσιο της 

ελληνικής εκπαίδευσης, εγγράφεται σε έναν κύκλο συστηματικών προσπαθειών 

για την οργάνωση της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών στη φρεβελιανή εκδοχή. Σε 

μεγάλο βαθμό, οι αναφορές στη λειτουργία του νηπιαγωγικού επαγγέλματος την 

περίοδο που συστήνεται το Διδασκαλείο αναδεικνύουν την αγωνία για την 

εδραίωση της Ορθοδοξίας, την εξυπηρέτηση των προϋποθέσεων που θα 

οδηγήσουν στην πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας. Πρόκειται για λειτουργίες που 

προσδιορίζουν τη νηπιαγωγό ως θεματοφύλακα των εθνικών και θρησκευτικών 

παραδόσεων. Έτσι, οι νηπιαγωγοί θεωρούνταν απαραίτητες εκεί όπου το εθνικό 

έρεισμα αξιολογούταν ως αποδυναμωμένο, η γλωσσική συμπεριφορά των 

κατοίκων αποδυνάμωνε τα επιχειρήματα για την κατίσχυση των εθνικών 

συμφερόντων. Στον τομέα αυτό το νηπιαγωγείο θεωρήθηκε το ιδεατό ίδρυμα σε 

σχέση με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Άλλωστε, με τους όρους αυτούς 

αρθρώνονται και τα πειστικότερα των επιχειρημάτων για την ανάπτυξη 

νηπιαγωγείων σε διαφιλονικούμενες περιοχές και τη σύσταση ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης νηπιαγωγών. Η περίπτωση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών των 

Φλαβιανών (Ζιντζίδερε) φαίνεται να εμπίπτει στο παραπάνω ερμηνευτικό 

πλαίσιο, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις που οδήγησαν στη σύστασή του. Οι 

βίαιες εξελίξεις που οδήγησαν στη διακοπή του έργου του, δεν επέτρεψαν να 

ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό και πολιτισμικό έργο που είχε αναλάβει. 

 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463731136c89304eaa38a516f97c01ef1f792b041.html
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ii. Iliadou - Tachou, S., Mpetsas, I. (2014) «Education for Excellence and 

Leadership in Greece. The “National School of Anavryta” from a Historical 

Perspective», MENON: Journal of Educational Research, v.3. 

Αναφορικά με το θέμα της εκπαίδευσης για την αριστεία και την ηγεσία στην 

ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, η "Εθνική Σχολή Αναβρύτων" φαίνεται να 

αποτελεί μια ειδική περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο έχει ελάχιστα 

μελετηθεί σε σχετική βιβλιογραφία. Ιδρυμένο ad hoc για να εκπαιδεύσει τον 

Διάδοχο Κωνσταντίνο, το σχολείο των Αναβρύτων εφάρμοσε τις εκπαιδευτικές 

ιδέες και τις πρακτικές των σχολείων που έχει συσταθεί από τον Kurt Hahn στο 

Σάλεμ της Γερμανίας και στο Gordonstoun της Σκωτίας, καθώς όπως κι αυτά, 

απευθυνόταν σε απογόνους πλούσιων και ισχυρών οικογενειών της ελληνικής 

κοινωνίας και, σε περιορισμένο βαθμό, σε ταλαντούχους σπουδαστές από 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Η εκπαίδευση χαρακτήρα, η κοινοτική 

υπηρεσία, η βιωματική μάθηση, δραστηριότητες με στοιχεία περιπέτειας και 

κινδύνου, ρητορικοί διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις, φυσική αγωγή και 

εμπειρίες εξωτερικού χώρου, όλα αυτά αποτελούσαν μια σειρά από εξωσχολικές 

ευκαιρίες που πραγματοποιούνταν έξω από τη σφαίρα του τυπικού 

προγράμματος σπουδών. Αυτές οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, σε αρμονία με το 

εκπαιδευτικό ιδεώδες του Kurt Hahn, τοποθέτησαν τη Σχολή Αναβρύτων στην 

ομάδα του Round Square. Αν και η "Εθνική Σχολή Αναβρύτων" ήταν ουσιαστικά 

ένας δαπανηρός εκπαιδευτικός δανεισμός, βασίστηκε σε ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πείραμα. Ένα δημόσιο σχολείο που φέρεται να έλαβε χώρα για να 

ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες της βασιλικής οικογένειας και της 

ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης στην εξαθλιωμένη Ελλάδα. Ένα 

δημόσιο ελιτίστικο σχολείο, που δέχτηκε δριμεία κριτική για το ότι δεν ταίριαζε 

στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ελληνικού λαού στην περίοδο της 

σύστασής του. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463731264adc22e2d7137ee55887150e51071cba3.html
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iii. Μπέτσας, Γ., Χαραλάμπους, Δ., Αμαραντίδου, Κ. (2011) «Τα πρώτα 

αναγνωστικά βιβλία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1917-1920 και η 

αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς», στο: Επιστήμες Αγωγής, 2011/2, 

175-196. 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών που 

προσδιόρισαν την εισαγωγή των πρώτων σχολικών βιβλίων, γραμμένων στη 

δημοτική γλώσσα, στο ελληνικό σχολείο. Παράλληλα, επιχειρείται να 

καταγραφούν οι απόψεις των δασκάλων των περιοχών της Αθήνας και του 

Πειραιά, όπως αυτές προκύπτουν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε 

ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί στις αρχές του 1918 από τους Επιθεωρητές 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι είχαν κληθεί να αξιολογήσουν τα νέα 

σχολικά εγχειρίδια σε σχέση με τρεις παραμέτρους: το περιεχόμενο, τη γλωσσική 

μορφή και τη μεθοδολογική προσέγγιση. Η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου προτιμήθηκε για την επεξεργασία και την ανάλυση του εν λόγω 

υλικού, με σκοπό την κατανόηση και ερμηνεία της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης. Οι απαντήσεις των δασκάλων αναδεικνύουν πως σε μια μερίδα 

του εκπαιδευτικού κόσμου τα νέα σχολικά βιβλία, παρά τις ατέλειες που 

σχετίστηκαν με την πίεση του χρόνου, αντιμετωπίστηκαν πράγματι με 

ενθουσιασμό από μαθητές και δασκάλους και συνδέθηκαν με την απαρχή μιας 

μεταρρύθμισης που, αν και τότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική 

κοινωνία, έμελλε να τελεσφορήσει αρκετές δεκαετίες αργότερα. Παράλληλα, 

ωστόσο, η επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων αναδεικνύει ευρήματα 

που φανερώνουν την άκριτη αποδοχή των σχολικών βιβλίων από τους 

εκπαιδευτικούς του δείγματός μας και σε παραμέτρους ακόμη που ήταν 

ασύμβατες με το πνεύμα του νέου σχολείου. Το γεγονός αυτό γίνεται κατανοητό 

σε σχέση με τη διάχυτη αίσθηση της επαγγελματικής ανασφάλειας των 

εκπαιδευτικών και την πολιτική της επιβολής που είχαν υιοθετήσει οι 

πρωτεργάτες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 
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iv. Μπέτσας, Γ. (2007) «Η θεσμοθέτηση του νηπιαγωγείου στην ελληνική 

εκπαίδευση: συστηματικές προσπάθειες του εξωελλαδικού ελληνισμού στις 

δεκαετίες 1870 και 1880», στο: Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τχ.6-7, 

σσ.153-166. 

 

Στο πλαίσιο της ελληνικής παιδείας η πρώτη συστηματική προσπάθεια παροχής 

της προσχολικής αγωγής καταγράφεται στις δεκαετίες του 1870 και 1880, όταν 

οι ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας εισάγουν στη διάρθρωση 

της εκπαίδευσης το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια μεθοδική και συστηματική 

προσπάθεια διάδοσης του θεσμού του νηπιαγωγείου, με κύρια χαρακτηριστικά 

τον προσδιορισμό της προσχολικής αγωγής σε βάση κοινοτική (“δημόσια”), το 

νεωτεριστικό παιδαγωγικό προσανατολισμό του εγχειρήματος και την υιοθέτηση 

του θεσμού από την εκκλησιαστική διοίκηση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Επομένως, την ειδική εστίαση στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο προσδιορίζουν 

παράγοντες όπως η ευρεία ανάπτυξη του νηπιαγωγείου, η διάδοση του 

συστήματος του Friedrich Froebel και του νηπιακού κήπου αλλά και η σύνδεση 

της προσχολικής αγωγής με την κοινωνική δυναμική και την αξιολογία της 

ελληνικής κοινότητας. 
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v. Μπέτσας, Γ. (2005) «Εκπαίδευση και νεωτερικότητα στο 19ο αιώνα: μια 

θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του σχολείου στη διαμόρφωση εθνικής 

συνείδησης στη Βαλκανική», στο: Μακεδνόν, τχ.14, 125-139. 

 

Ορίζεται το περιεχόμενο του εθνικισμού, η σταδιακή διαφοροποίηση των 

γνωρισμάτων του και η επικράτηση της τυπολογίας του πολιτιστικού εθνικισμού 

έναντι της αντίστοιχης του πολιτικού, το συγκείμενο της περιόδου, ο 

ρομαντισμός των μέσων του αιώνα, ο θετικισμός των τελευταίων ετών και η 

επίδρασή τους στην εθνικιστική ιδεολογία. Η έξαρση του εθνικισμού γίνεται 

αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο των θρησκευτικών κοινοτήτων της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας σε σχέση με τις τάσεις που εκάστοτε ενέσκηψαν και επικράτησαν 

στα εσωτερικά των millet. Στη συνέχεια, διερευνάται σε θεωρητικό επίπεδο η 

σχέση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης σε μια κοινωνία 

υπό την επήρεια της εθνικιστικής ιδεολογίας και ο ρόλος του σχολείου στην 

κοινωνικοποίηση του πληθυσμού στο πλαίσιο μιας κυρίαρχης, κωδικοποιημένης 

και διδασκόμενης κουλτούρας. Αναδεικνύεται ο ρόλος συγκεκριμένων 

κοινωνικών στρωμάτων στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, η σημασία των 

προϋπαρχουσών δομών για την ανάπτυξη της νεωτεριστικής – εθνικιστικής 

σκέψης και η προτίμηση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και διδακτικές 

προσεγγίσεις που θεωρούνται ότι εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τη γνωστική 

και κοινωνικοποιητική αποστολή του νεωτερικού σχολείου στο 19ο αιώνα. 
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Δ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 

 

i. Μπέτσας Γ. (υπό δημοσίευση) «Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα: Συγκριτική Μελέτη των Κοινωνικών Πολιτικών και της Επένδυσης στην 

Εκπαίδευση», στο Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη.  

 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της επένδυσης στην 

εκπαίδευση σε σχέση με την ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα. Στο 

θεωρητικό μέρος επιχειρείται να θεμελιωθεί η σχέση της επένδυσης στην 

εκπαίδευση με τις διαφορετικές τυπολογίες των Κρατών Πρόνοιας, όπως αυτές 

έχουν προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Στο ερευνητικό μέρος ακολουθεί η 

καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων που αντλούνται από βάσεις δεδομένων 

(UNESCO, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ), τους προϋπολογισμούς του ελληνικού 

κράτους και μελέτες της ελληνικής στατιστικής αρχής. Στο τρίτο μέρος, 

συζητούνται τα δεδομένα σε σχέση με δύο βασικά ερωτήματα που προκύπτουν 

ως απόρροια της θεωρητικής συζήτησης: i) Πώς διαμορφώθηκε η σχέση 

κοινωνικών – εκπαιδευτικών δαπανών στην περίπτωση της Ελλάδας στην 

περίοδο της μεταπολίτευσης; ii) Με ποιους τρόπους η διαμόρφωση του 

ελληνικού Κράτους Πρόνοιας μπορεί να επηρέασε τα δεδομένα για την επένδυση 

στην εκπαίδευση;  

Ως προς το πρώτο ερώτημα, προκύπτει μια πάγια κατάσταση αντιστάθμισης 

(trade-off) μεταξύ κοινωνικών και εκπαιδευτικών δαπανών, η οποία 

διαμορφώνεται σε αναλογίες που παρεκκλίνουν από τη διεθνή κανονικότητα. Η 

επένδυση στην εκπαίδευση παραμένει να κινείται λίγο πάνω από το περιθώριο 

των ανελαστικών της δαπανών, ενώ στην ίδια περίοδο οι κοινωνικές δαπάνες 

εκτινάσσονται κυρίως για να ικανοποιηθούν οι συνταξιοδοτικές πολιτικές. Ως 

προς το δεύτερο ερώτημα, τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σχέση 

κοινωνικών – εκπαιδευτικών δαπανών στην Ελλάδα, αναδεικνύεται η 

απροθυμία του ελληνικού Κράτους Πρόνοιας να διαμορφώσει έναν 

αποτελεσματικό δημόσιο μηχανισμό δια-γενεϊκών μεταβιβάσεων, αποστερώντας 
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από τις νέες γενιές αναγκαίους πόρους για ποιοτικές υπηρεσίες και τη 

δημογραφική ανάπτυξη και διοχετεύοντάς τους σε μεγαλύτερες ηλικιακές 

ομάδες, που διαμόρφωσαν ισχυρές ομάδες πίεσης. Κατά βάση, τα κριτήρια που 

φαίνεται να αποστέρησαν από το εκπαιδευτικό σύστημα πολύτιμους πόρους 

αναφέρονται στις ανάγκες του πολιτικού συστήματος να «αποικήσει» την 

κοινωνία των πολιτών με τη διαμόρφωση δικτύων εκλογικής πελατείας αλλά και 

να “ιδιωτικοποιήσει” την πολιτική, παράγοντας διαφθορά.  
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ii. Μπέτσας Γ. (υπό δημοσίευση) «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση στην 

Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα: η συμβολή του Ιωάννη Αριστοκλέους», στο 

Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου. 

 

Ο Ιωάννης Αριστοκλής υπήρξε ένας πρωτοπόρος έλληνας παιδαγωγός και 

μελετητής, που γεννήθηκε και έζησε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια 

του 19ου αιώνα. Ο Αριστοκλής ήταν αφοσιωμένος υποστηρικτής του 

«οθωμανισμού», ένα κίνημα που συνδέεται με την ανανέωση και αναζωογόνηση 

της οθωμανικής κοινωνίας στο σύνολό της. Αν και η εκπαιδευτική του 

δραστηριότητα και το παιδαγωγικό του έργο είχαν σημαντική απήχηση και 

αναγνώριση στην οθωμανική κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα στα τέλη του 19ου 

αιώνα, στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας της ελληνικής εκπαίδευσης οι αναφορές 

στο έργο του είναι ελάχιστες. Ο Αριστοκλής συνέβαλε στη θέσπιση και τη 

διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής, στη διάδοση των δυτικών παιδαγωγικών 

και εκπαιδευτικών ιδεών και πρακτικών και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 

διδασκαλίας τόσο στα ελληνικά όσο και τα οθωμανικά σχολεία στην 

Κωνσταντινούπολη. 
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iii. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. (2011) «Η εκπαίδευση στη 

Μακεδονία (19ος αιώνας -1914)», στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πανόραμα 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Τόμος Α’, Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά 

ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία, Αθήνα: 

Gutenberg, σσ. 543-560. 

 

Η ελληνική εκπαίδευση στην περιοχή της Μακεδονίας κατά το 19ο αιώνα 

παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς καλείται να εκφράσει μια δυναμικά 

εξελισσόμενη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στο δεύτερο 

μισό του αιώνα, οι προβολές στο σχολικό χώρο αναδεικνύουν παιδαγωγικές και 

οργανωτικές διαστάσεις που, κατά κανόνα, αποσκοπούν στην εναρμόνιση των 

λειτουργιών της εκπαίδευσης με τη συγχρονική πραγματικότητα. Παιδαγωγικά, 

οι διαστάσεις αυτές προσδιορίζονται από την εντυπωσιακή μεγέθυνση του 

σχολικού δικτύου, τη διάρθρωση του συστήματος, τη διδακτική μεθοδολογία, το 

περιεχόμενο σπουδών, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οργανωτικά, οι 

διαστάσεις που αναδεικνύονται αφορούν στη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής 

εξουσίας και ευθύνης στο σχολικό χώρο, καθώς, στην παραδοσιακή κοινοτική 

διοίκηση συντρέχουν νέοι φορείς και ομάδες για τη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων. 
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iv. Μπέτσας, Γ. (2010) «Το εκπαιδευτικό δίκτυο κατά την ύστερη περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας: Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των ελληνικών 

σχολείων», στο: Τερζής, Ν. Η ιστορία της εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. 

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ.  91-118. 

Πρόθεση της μελέτης είναι να πραγματευτεί ζητήματα που αναφέρονται στην 

εκπαίδευση του νεοελληνισμού στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του 

Tanzimat έως και την επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που προσδιορίζει τη λειτουργία και την 

ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης στο οθωμανικό κράτος, τίθενται υπό 

διερεύνηση τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού χώρου, όπως η 

διαμόρφωση των αντιλήψεων για το ρόλο και τη σημασία της εκπαίδευσης, η 

διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, το περιεχόμενο των σπουδών, η 

κατάρτιση και επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού και η χρηματοδότηση 

του σχολικού δικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται οι φορείς που 

δραστηριοποιούνται στη διοίκηση και οργάνωση του σχολικού δικτύου των 

ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των 

κυριότερων συμπερασμάτων, που αφορούν στη θεσμική εξέλιξη, τη διοικητική 

και οργανωτική συγκρότηση της εκπαίδευσης, τις παιδαγωγικές επιλογές που 

χαρακτηρίζουν τις κοινότητες του ελληνορθόδοξου millet στην περίοδο αυτή. Η 

διάρθρωση του κειμένου παρακολουθεί τέσσερις διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης 

των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην περίοδο 1839-1908, η κάθε μία από τις 

οποίες εκφράζει αφενός τη δυναμικά εξελισσόμενη κοινωνική και πολιτισμική 

πραγματικότητα των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στην περιοχή και αφετέρου 

τις επιδιώξεις, τις αδράνειες και τα αντανακλαστικά των φορέων που 

εμπλέκονται στη διοίκηση και την οργάνωση του σχολικού χώρου . Η πρώτη 

(1839-1872) αναφέρεται στην επεξεργασία των νέων δεδομένων που επιφέρουν 

οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στην εκπαίδευση. Η δεύτερη περιλαμβάνει το 

διάστημα 1873-1884 και καταγράφει τις εκπαιδευτικές επιλογές των 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463732022d7853a3f5ce39bcae26a93da937a67d3.html
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ελληνορθόδοξων κοινοτήτων υπό το πρίσμα, αφενός, της κατοχύρωσης της 

μικτής διοίκησης (κληρικά και λαϊκά μέλη) των σχολείων και, αφετέρου, της 

εκδήλωσης των βαλκανικών εθνικισμών. Η τρίτη φάση (1884-1897) αναδεικνύει 

τη ρητορεία και τις εκπαιδευτικές επιλογές που σηματοδοτούν ένα είδος 

συντηρητικής αναδίπλωσης, καθώς οι υπεύθυνοι φορείς της εκπαίδευσης έχουν 

να αντιπαλέψουν τις συνέπειες που εγείρονται από το λεγόμενο Προνομιακό 

Ζήτημα. Τέλος, στην τέταρτη φάση (1898-1908) διατυπώνονται τα αιτήματα για 

αλλαγές στην εκπαίδευση, σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις, μέρος των οποίων 

μάλιστα υλοποιείται, σε μια περίοδο όπου κορυφώνονται οι εθνικές 

αντιπαραθέσεις και πολλοί παράγοντες συνεργούν στην υιοθέτηση μιας 

ελληνοκεντρικής οπτικής στην εκπαίδευση. Με την εγκαθίδρυση του 

νεοτουρκικού καθεστώτος τα κοινοτικά σχολεία των millet σταδιακά θα 

κηρυχθούν ιδιωτικά και θα υπαχθούν στην άμεση εποπτεία του οθωμανικού 

κράτους . 
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v. Μπέτσας, Γ. (2007) «Αποτύπωση της Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας στο 

Νομό Φλώρινας», στο: Κολιόπουλος, Ι. – Μιχαηλίδης, Ι. (επιμ.) Φλώρινα: Πύλη 

των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σσ. 251-338.  

 

Παρουσιάζεται η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στο Νομό Φλώρινας 

και επιχειρείται η αξιολόγησή της σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις στη 

Δυτική Μακεδονία και το σύνολο της χώρας. Αρχικά παρουσιάζονται δεδομένα 

που αναφέρονται στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Νομού Φλώρινας 

στις στατιστικές απογραφές του πληθυσμού (1991 και 2001). Ακολουθούν οι 

δομές της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και, 

ειδικότερα, η Προσχολική Αγωγή, η Δημοτική Εκπαίδευση, τα Γυμνάσια, τα 

Γενικά (Ενιαία) Λύκεια, η Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ-ΤΕΕ). 

Αξιολογούνται οι επιδόσεις των σχολείων του νομού ως προς τη μαθητική 

διαρροή και τις λυκειακές εξετάσεις. Μελετώνται οι δομές της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και οι δομές και τα προγράμματα της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Τέλος, επιχειρείται η σύνοψη και η συζήτηση των ευρημάτων με βάση 

τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της εκπαίδευσης στο επίπεδο της διοικητικής 

ενότητας του Νομού Φλώρινας. 
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vi. Μπέτσας, Γ. (2006) «Πρόοδος και συντήρηση στην εκπαιδευτική διαχρονία: 

ερμηνεύοντας την ελληνική εκπαίδευση στον άξονα νεωτερικότητας και 

παραδοσιασμού», στο: Χαραλάμπους, Δ. (επιμ.) Διαχρονικές και Συγχρονικές 

Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: αντιχάρισμα στον καθηγητή Νίκο Π. Τερζή, 

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 197-214. 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής επιχειρείται να ενισχυθεί η προσπάθεια 

αποδέσμευσης της ελληνικής εκπαιδευτικής ιστοριογραφίας από το “μείζον 

ερμηνευτικό παράδειγμα”, που κατανοεί την εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης, 

την πρόοδο και τη συντήρηση, στον άξονα νεωτερικότητας και παραδοσιασμού, 

όπως αυτός προσδιορίστηκε στην περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Με 

την παράθεση πραγματολογικών δεδομένων της εκπαιδευτικής ιστορίας που 

αρθρώθηκε γύρω από την εκκλησιαστική διοίκηση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αναδεικνύεται η υιοθέτηση σημαντικών εκπαιδευτικών 

νεωτερισμών από φορείς παραδοσιασμού. Με βάση τα δεδομένα αυτά η 

εκπαιδευτική παράμετρος φαίνεται να εναρμονίζεται με τη διαδεδομένη αντίληψη 

για κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του ελληνισμού της οθωμανικής 

επικράτειας στο 19ο αιώνα. Επομένως, αναδεικνύεται ότι στο μεταίχμιο 19ου και 

20ου αιώνα η προσήλωση της εκκλησιαστικής διοίκησης στη μεταβυζαντινή 

παράδοση της παιδείας και η δεδομένη αποστολή του σχολείου να ενισχύσει το 

θρησκευτικό αίσθημα των μαθητών, δεν απέτρεψε, κατά κανόνα, την υιοθέτηση 

και προώθηση νεωτερικών παιδαγωγικών αιτημάτων και πρακτικών. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733248a0a94c599862438f9bb63abe5662ec11.html
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vii. Μπέτσας, Γ. (2006) «Οικουμενικότητα και Εθνοκεντρισμός: εκδοχές της 

ελληνικής παιδείας στο φθίνοντα 19ο αιώνα» στο: Τζήκας Χρ. (επιμ.) Ζητήματα 

Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Πρακτικά 

επιστημονικής διημερίδας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 123-142. 

 

Οι διαδοχικές εκδοχές της ελληνικής παιδείας στο φθίνοντα 19ο αιώνα 

εξετάζονται στο κείμενο αυτό, ενώ επιχειρείται να ενταχθούν οι εκπαιδευτικές 

επιλογές στο ευρύτερό τους πλαίσιο. Φορείς διοίκησης και οργάνωσης της 

ελληνικής εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, το ελληνικό κράτος 

και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης άλλοτε αλληλεπιδρούν και 

άλλοτε αντιπαρατίθενται στο πεδίο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας, του περιεχομένου μάθησης και των κοινωνικοποιητικών 

προθέσεων.  

Εκπροσωπώντας διαδοχικά δύο τυπολογικά διαφορετικές εκδοχές εθνικισμού το 

ελληνικό κράτος προτείνει για την ελληνική εκπαίδευση εκτός των ορίων του και 

δύο διαφορετικές προοπτικές. Όταν, όχι τόσο στο επίπεδο της 

κοινωνικοποιητικής όσο της γνωστικής λειτουργίας που επιτελεί το σχολείο, οι 

προτάσεις του συναρμόζουν στην οικουμενική θεώρηση της παιδείας, που 

προσδιορίζει το Πατριαρχείο, καταγράφεται η συνεργασία των δύο κέντρων. 

Αντίθετα, από τη στιγμή που οι πραγματιστικές απόψεις ωθούν το ελληνικό 

κράτος να προσεγγίσει το σχολικό μηχανισμό ως “ιδεολογικό μετασχηματιστή 

της εθνικής συνείδησης”, σημειώνεται σαφής διάσταση μεταξύ Αθηνών και 

Κωνσταντινούπολης. Στο φθίνοντα 19ο αιώνα το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως δεν ακολουθεί ένα μοντέλο εθνοκεντρικής εκπαίδευσης, 

αντιλαμβανόμενο την οικουμενική του διάσταση ως προϋπόθεση ύπαρξης. 
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Ε) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Μπέτσας, Γ., Ιορδανίδης, Γ. Τάκου, Ρ. (υπό δημοσίευση) «Προσεγγίσεις και 

προτεραιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», 

Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 21–22 

Οκτωβρίου 2016, Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας ο όρος «εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός» (educational planning) γίνεται αντιληπτός ως μια διαδικασία που 

τείνει να καταστήσει το εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερο συμβατό με τις 

ανάγκες των μαθητών, αλλά και να διαμορφώσει τις εισροές και τις εκροές του 

συστήματος, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, ο 

σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί μια σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αλλά και της ποιότητας της 

εκπαίδευσης.  

Στο πρώτο μέρος της μελέτης μας επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε τον όρο 

«εκπαιδευτικός σχεδιασμός», καθώς διεθνώς καταγράφεται μια αξιοσημείωτη 

έλλειψη συμφωνίας μεταξύ ερευνητών και μελετητών αναφορικά με το εμπειρικό 

περιεχόμενο του όρου. Ο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» αποτελεί ένα πεδίο 

εφαρμοσμένης έρευνας που πολλές φορές αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως όρος 

συνώνυμος της «πολιτικής ανάλυσης», της «εκπαιδευτικής πολιτικής», της 

«οικονομίας της εκπαίδευσης», της «διοίκησης της εκπαίδευσης» ή της «λήψης 

αποφάσεων». Ακολούθως, καταγράφουμε τις περιπτώσεις μελετών 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο πλαίσιο εκπόνησης της επίσημης εκπαιδευτικής 

πολιτικής αλλά και του θεσμικού λόγου που παράγουν διεθνείς οργανισμοί που 

εκπονούν μελέτες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Αξιοποιούμε τη 

μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, για να συζητήσουμε τα 

σημαίνοντα του εκπαιδευτικού λόγου σε σχέση με τις βασικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις της «κοινωνικής ζήτησης», των «αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό» 

και του «συντελεστή απόδοσης». Διερευνούμε, επίσης, τα κυρίαρχα μοντέλα 
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εκπαιδευτικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν οι σχετικές μελέτες για την 

περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη βάση των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς μας υποστηρίζεται ότι η εκπόνηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα διαμορφώνεται με ανορθολογικά κριτήρια, 

καθώς σπάνια αξιοποιεί εργαλεία που παρέχονται από το πλαίσιο της σπουδής 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Στις περιπτώσεις εκείνες μελετών που επιχειρούν 

να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα για τη χάραξη μιας νέας εκπαιδευτικής 

πολιτικής, φαίνεται να κυριαρχεί διαχρονικά η προσέγγιση της «κοινωνικής 

ζήτησης», η οποία, όταν αμφισβητείται, ελέγχεται σε σχέση με την οικονομική 

αποτελεσματικότητα και τις εκροές του συστήματος. Πρόκειται για μια 

προσέγγιση «κόστους-οφέλους» που επικαλείται την κοινωνική 

αποτελεσματικότητα του συστήματος και την αναντιστοιχία με τις διεθνείς 

τάσεις στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Μπέτσας, Γ., Τσολοπούλου, Β. (2016) «Η αλλαγή παραδείγματος σχολικών 

εγχειριδίων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1917-1920», Πρακτικά 

του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια 

Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», τομ. Β’, 558-569. 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τη 

μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε ως προς τα μορφωτικά περιεχόμενα, με 

έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια, στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης κατά την 

περίοδο 1917-1920. Ειδικότερα, επιχειρείται να τεκμηριωθεί ότι η μεταρρύθμιση 

των σχολικών εγχειριδίων συνιστά «αλλαγή παραδείγματος» στις πολιτικές των 

μορφωτικών περιεχομένων και των μεθόδων διδασκαλίας στην ελληνική 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που επικράτησε έως και το 1982. Η εισήγηση 

διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι βασικές 

προτεραιότητες και οι μέθοδοι εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της 

περιόδου 1917-1920 αναφορικά με τα μορφωτικά περιεχόμενα και τη διδακτική 

τους προσέγγιση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο (αναλυτικά 

προγράμματα, προδιαγραφές και φιλοσοφία σχολικών βιβλίων). Σε ένα επόμενο 

στάδιο περιγράφονται αναλυτικά τα δομικά στοιχεία αλφαβηταρίων και 

αναγνωστικών έως το 1982, δομή, εικονογράφηση και διδακτική λειτουργία της 

εικόνας, γλώσσα σύνταξης, διδακτικές μέθοδοι, περιεχόμενο-θεματολογία. Με 

αφετηρία τα αλφαβητάρια και τα αναγνωστικά που εισάγονται στη 

γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920, η 

ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση των περιεχομένων και των μεθόδων πρώτης 

γραφής και ανάγνωσης έως και το 1982 τεκμηριώνει την «αλλαγή 

παραδείγματος», που κυριαρχεί για μεγάλο διάστημα στα σχολικά βιβλία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Μπέτσας, Γ., Τζιμούρτου, Α., Μαυροσκούφης, Δ. (2016) «Η Χρηματοδότηση της 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1960-2010)», Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τομ. Β’, 321-334. 

Ο όρος «χρηματοδότηση της εκπαίδευσης» αναφέρεται στο σύνολο των 

δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών που προορίζονται για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει, επομένως, τους 

οικονομικούς πόρους που διοχετεύονται τόσο στο θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό 

σύστημα όσο και σε συμπληρωματικές ή υποκατάστατες του συστήματος 

υπηρεσίες (shadow education). Διεθνείς και εγχώριες έρευνες έχουν αναδείξει τα 

επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που συνεπάγεται η ορθολογική 

και ισόρροπη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί 

με σαφήνεια η συσχέτιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων με την 

ανεπαρκή ή την ανορθολογική χρηματοδότηση. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί 

να καταγράψει το ύψος και την κατανομή των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων 

που διατέθηκαν για την εκπαίδευση στην Ελλάδα στην περίοδο 1960-2010, να 

κωδικοποιήσει διαδικασίες και μηχανισμούς που διέπουν τη χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης στην περίοδο αυτή και να αποτιμήσει τα δεδομένα αυτά σε σχέση 

με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η έρευνα αξιοποιεί στοιχεία 

παγκοσμίων βάσεων δεδομένων (UNESCO, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ), των 

προϋπολογισμών του ελληνικού κράτους και μελέτες της ελληνικής στατιστικής 

αρχής, που αναφέρονται τόσο στις δημόσιες δαπάνες όσο και στις δαπάνες των 

νοικοκυριών για την εκπαίδευση. Μεθοδολογικά, χρησιμοποιούνται διάφοροι 

δείκτες της περιγραφικής στατιστικής ενώ επιχειρείται η ερμηνεία των δεδομένων 

στη βάση της θεωρίας συστημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύουν διαχρονικά την ακραία υποχρηματοδότηση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος από τις δημόσιες δαπάνες και τη βαθμιαία 

υπερδιόγκωση των ιδιωτικών δαπανών για συμπληρωματικές ή υποκατάστατες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Καταγράφουν την ανορθολογική κατανομή των 

πόρων στις διάφορες βαθμίδες, λειτουργίες και δίκτυα του συστήματος, ιδιαίτερα 
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σε σύγκριση με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αναδεικνύουν, τέλος, 

τη μακροχρόνια αυτή παράδοση της ανορθολογικής και αντιαναπτυξιακής 

χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού τομέα στη χώρα μας ως προσδιοριστική 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων που βιώνουν οι έλληνες πολίτες. 
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Μπέτσας, Γ. (2015) «Η ελληνική εκπαίδευση και ο αμερικανικός παράγοντας στη 

μεταπολεμική περίοδο», στο: Α. Χουρδάκης, Κ. Δαλακούρα και Σ. 

Χατζηστεφανίδου (επιµ.), Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης: 

Επανεκτιµήσεις και προοπτικές, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, Ρέθυµνο, σσ. 311-339.  

Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται να διερευνηθούν οι βασικοί άξονες 

στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια υπό 

το φως των στοιχείων που προκύπτουν από τη μελέτη ντοκουμέντων σχετικών 

με την αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη περίοδο. Πρόκειται 

για την κατάθεση νέων δεδομένων, τα οποία δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στη 

συζήτηση για τη μεταπολεμική εκπαιδευτική ιστορία του τόπου μας, αν και 

προσδιορίζουν μια σημαντική συνιστώσα στη διαμόρφωση ορισμένων τομέων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στις δεκαετίες 1950 και 1960 και, ενδεχομένως, 

εμπλουτίζουν τα παραδεδομένα ερμηνευτικά σχήματα της «εξαρτημένης 

ανάπτυξης» και της «μεταρρύθμισης - αντιμεταρρύθμισης». 

Στην ιστορική εκείνη καμπή, όταν η υπαρξιακή ανασφάλεια του αστικού 

κράτους επικαθόριζε ως αδιαπραγμάτευτο κριτήριο πατριωτισμού τον 

αντικομμουνισμό, κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλήθηκε να 

συμβάλλει σε μια ανάλογη πολιτική κοινωνικοποίηση. Ωστόσο, παράλληλα με 

την περιθωριοποίηση όποιου στοιχείου θεωρούνταν ότι αλλοιώνει το 

ανθρωπιστικό ιδεώδες της αγωγής και το ελληνοχριστιανικό πρόταγμά της 

(τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση – δημοτική γλώσσα), φαίνεται να 

υιοθετήθηκε, παράλληλα, και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ένα αρκετά 

διαφορετικό μοντέλο απώθησης του «κομμουνιστικού κινδύνου». Πρόκειται για 

το γενικότερο σχέδιο που εκπορεύτηκε από την αντίληψη που εξέφραζε η 

αμερικανική βοήθεια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στο πλαίσιο 

του ψυχρού πολέμου πως η ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής πρόνοιας και η 

συντεταγμένη εμπλοκή των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων στην 

παραγωγική διαδικασία αποτελούσαν τα σημαντικότερα εχέγγυα για την 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637336449de6bc42cf4be1aa6d67ebb92528b552.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637336449de6bc42cf4be1aa6d67ebb92528b552.html
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κοινωνική ενσωμάτωση και τη θωράκιση της αστικής δημοκρατίας. Από τη 

σκοπιά της εκπαίδευσης, τα σχετικά αρχεία των υπηρεσιών της αμερικανικής 

βοήθειας αναδεικνύουν πως η θέση αυτή υπηρετήθηκε κυρίαρχα μέσα από την 

ανάπτυξη της κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την προώθηση 

του αλφαβητισμού, την εκπαίδευση αριστείας και την ενσωμάτωση μειονοτικών 

ομάδων μέσω μοντέλων και πρακτικών που είχαν γνωρίσει επιτυχία στις ΗΠΑ. 

Στη βάση των δεδομένων αυτών, φαίνεται πως η ελληνική εκπαίδευση στα 

πρώτα μεταπολεμικά χρόνια κλήθηκε να συμβάλει στην προτεραιότητα του 

αντικομμουνισμού μέσω συμπληρωματικών, αντικρουόμενων πολλές φορές,  

εκπαιδευτικών στρατηγικών, και να υπηρετήσει αμφιλεγόμενες προοπτικές για 

τη χώρα: αυτές της στρεβλής και της εξαρτημένης ανάπτυξης.  
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Iliadou - Tachou, S., Mpetsas, I. (2015) «Children in the Maelstrom of the Greek 

Civil War. Educational and Social Practices at the Beginning of the Cold War», 

στο Kiprianos, P., Pourtois J.P. (eds) Actes du XVeme Congres de l’ AIFREF a 

Patras en Mai 2013, Family, School, and Local Societies: Policies and Practices for 

Children, pp. 221-229. 

Η σύγχρονη ιστοριογραφία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μαζική εκκένωση 

των παιδιών που υπέφεραν στη δίνη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Μια 

απέραντη κοιλάδα δακρύων, ο βιασμός της παιδικής αθωότητας, η βίαιη ρήξη 

των οικογενειακών δεσμών, παιδιά που αρπάζονται δια της βίας από τους 

γονείς τους, αποτελούν αναπαραστάσεις της περιόδου που κυριαρχούν στις 

σχετικές συζητήσεις στο λογοτεχνικό, ακαδημαϊκό και πολιτικό λόγο. Η 

προστασία των παιδιών θυμάτων των ενόπλων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια 

του ελληνικού εμφυλίου πολέμου είχε ενεργοποιήσει ένα διεθνή ανθρωπιστικό 

συναγερμό. Τοπικές, διατοπικές και παγκόσμιες δυναμικές, στην αρχή του 

Ψυχρού Πολέμου, επικαθόρισαν τη διαμόρφωση και το μετασχηματισμό των 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών απέναντι στα παιδιά 

θύματα. Η ανάλυσή μας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας επικεντρώνεται 

στα πρότυπα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, που είχαν εγκριθεί για 

τα παιδιά αυτά από τις δύο αντίπαλες πλευρές του Ψυχρού Πολέμου και τα 

Ηνωμένα Έθνη. Με στόχο τον εντοπισμό των αντιλήψεων και των πρακτικών 

που χαρακτήρισαν τις δύο πλευρές για την προστασία των παιδιών θυμάτων 

υψηλής έντασης εσωτερικών συγκρούσεων, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι, η έρευνά 

μας επιχειρεί μια αντιστικτική ανάγνωση διπλωματικών εγγράφων, άρθρων στον 

τύπο και σχολικών βιβλίων σχετικά με τα παιδιά που υπέφεραν στη δίνη του 

ελληνικού εμφυλίου πολέμου. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733787e028c1d5f09c8ca2858652a4a95e26d2.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733787e028c1d5f09c8ca2858652a4a95e26d2.html
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Μπέτσας Γ. (2014) “Βιβλία και Προγράμματα για τα Ελληνικά Νηπιαγωγεία 

(1840-1910)”, 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα 27-29 Ιουνίου 2014, 

διαθέσιμο στο: http://eriande-elemedu.e-

millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf  

Στη διάρκεια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα τα προγράμματα και τα 

βιβλία που αφορούν στη λειτουργία των ελληνικών νηπιαγωγείων αντανακλούν, 

συνήθως, τις κυρίαρχες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της προσχολικής αγωγής 

και εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, ωστόσο, 

διαφοροποιούνται και με κριτήριο τους λειτουργικούς στόχους, στους οποίους 

κλήθηκε εκάστοτε να ανταποκριθεί το νηπιαγωγείο σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Στην εισήγηση επιχειρείται μια πρώτη αποτύπωση των συγγραμμάτων 

και των προγραμμάτων για τα ελληνικά νηπιαγωγεία τόσο στο ελληνικό κράτος 

όσο και στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ειδικότεροι 

στόχοι είναι (i) να καταγραφούν τα μορφωτικά περιεχόμενα που προτείνονται 

ως κατάλληλα για το νηπιαγωγείο, (ii) να αναδειχθούν, σε σχέση με το χώρο και 

το χρόνο συγγραφής, οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές 

για τη νηπιακή ηλικία και (iii) να συζητηθούν οι επιλογές των συντακτών των 

προγραμμάτων και των βιβλίων, σε σχέση με τα κυρίαρχα παιδαγωγικά 

κινήματα και τους ειδικούς λειτουργικούς στόχους, τους οποίους κλήθηκε να 

υπηρετήσει ο χώρος της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733884f134e5c14751833ff3b51574484f443c.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733884f134e5c14751833ff3b51574484f443c.html
http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf
http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf
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Μπέτσας, Γ. (2014) «Οι εκπαιδευτικοί δείκτες στο Νομό Πέλλας κατά τον 20ο 

αιώνα: Συμμετοχή στην εκπαίδευση, εγκατάλειψη του σχολείου και σχολική 

επίδοση με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης», (Επιστημονικό 

Συνέδριο) Η εκπαίδευση στην περιοχή της Πέλλας (19ος-μέσα 20ου αι.), Έδεσσα 

17 - 18 Νοεμβρίου 2012, διαθέσιμο στο http://www.didepellas.gr/index.php/dde-

pella/synedrioddepelas.html  

 

Με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης που διενεργήθηκαν στο 

διάστημα 1926-2000, τις απογραφές πληθυσμού και μελέτες σχετικές με την 

εκπαίδευση και την οικονομία επιχειρείται να καταγραφούν και να ενταχθούν 

στο ερμηνευτικό τους πλαίσιο οι βασικές παράμετροι που συγκρότησαν το χώρο 

της εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας σε μια μακρά περίοδο. Πρόκειται για δείκτες 

που χαρτογραφούν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και 

συνιστούν, παράλληλα, προϋπόθεση ενός συνθετικού ερμηνευτικού 

εγχειρήματος για την κατανόηση της ταυτότητας και της κινητικότητας μιας 

κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται εκπαιδευτικοί δείκτες που αφορούν το 

μορφωτικό επίπεδο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη σχολική επίδοση. Η 

αποτύπωση των χαρακτηριστικών αυτών της εκπαίδευσης στη διαχρονία τους 

στην Πέλλα δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν οι τάσεις που διαμορφώθηκαν 

διαχρονικά, ενώ, παράλληλα, η συσχέτισή τους με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα στο σύνολο της χώρας αναδεικνύει τα σχετικά επιτεύγματα και 

τις υστερήσεις. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733936e6df79bcfa7b57791a0f75d932beeb17.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733936e6df79bcfa7b57791a0f75d932beeb17.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463733936e6df79bcfa7b57791a0f75d932beeb17.html
http://www.didepellas.gr/index.php/dde-pella/synedrioddepelas.html
http://www.didepellas.gr/index.php/dde-pella/synedrioddepelas.html
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Μπέτσας, Γ., Μαυροσκούφης, Δ. (2014) «Αποτύπωση και ερμηνεία των 

εκπαιδευτικών δεικτών στη Δυτική Μακεδονία με βάση τις στατιστικές 

απογραφές της εκπαίδευσης (1926-2000)», στο Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου-Τάχου, 

Σ., Βλασίδης, Βλ. (επιμ.) Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο 

ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, σσ.317-335.  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται στην παρούσα μελέτη να καταγραφούν και να 

κατανοηθούν οι βασικές παράμετροι που συγκρότησαν το χώρο της 

εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία σε μια μακρά περίοδο, που εκκινεί από το 

1926, λίγα χρόνια μετά την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος, και φτάνει 

έως τις μέρες μας περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται δείκτες εκπαιδευτικοί ή 

σχετικοί με την εκπαίδευση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας που 

αφορούν: τον αλφαβητισμό, το μορφωτικό επίπεδο, τη γλωσσική συμπεριφορά, 

τα ποσοστά φοίτησης στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, τη μαθητική 

διαρροή, τις επιδόσεις και την αξιολόγηση του μαθητικού πληθυσμού, το 

διδακτικό προσωπικό και την αναλογία του προς το μαθητικό πληθυσμό, τις 

κατευθύνσεις σπουδών στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή στις δομές της δια βίου 

εκπαίδευσης. H αποτύπωση των χαρακτηριστικών αυτών της εκπαίδευσης στη 

Δυτική Μακεδονία στη διαχρονία τους δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν οι 

τάσεις που διαμορφώθηκαν στην εξέλιξη του χρόνου, ενώ, παράλληλα, η 

συσχέτισή τους με την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε άλλες εκπαιδευτικές 

περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας διαμορφώνει τους άξονες των σχετικών 

επιτευγμάτων και των υστερήσεων. Επιχειρείται, τέλος, να διερευνηθεί η 

συσχέτιση των κεντρικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης στην περιφέρεια 

της Δυτικής Μακεδονίας με τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/146373413476c1ef421e8788553e15e2daf58eab79.html
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 65 

Betsas, I., Amarantidou, K. (2014) “Teacher Evaluation in Greece: Political and 

Pedagogical Dimensions in School Inspections during the 50’s & 60’s”, στο: D. B. 

Goudiras / M. Rantzou (eds.), The Image of the “Other”/the Neighbour in the 

Educational Systems of the Balkan Countries, Thessaloniki, p. 790-796.  

Η έρευνα αναδεικνύει πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της σχολικής αποτελεσματικότητας και της 

βελτίωσης του σχολείου. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα στο παρελθόν στις οποίες ένας συνδυασμός 

αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων και μεταβλητών, περιλαμβανομένης της 

πολιτικής κοινωνικοποίησης, της επιβολής νομιμότητας και πειθαρχίας, 

οδήγησαν να σχετιστεί η αξιολόγηση με δυσμενείς επιπτώσεις για το 

εκπαιδευτικό έργο. Η παρούσα μελέτη φέρνει στο φως πληροφορίες σχετικά με 

τα κριτήρια των επιθεωρήσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη διάρκεια 

των δεκαετιών 1950 και 1960. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο 

μελέτες περίπτωσης, στις οποίες αντιπαραβάλλονται οι αξιολογήσεις δύο 

εκπαιδευτικών από τους επιθεωρητές τους στη μεταπολεμική περίοδο με την 

αξιολόγησή τους από τους πρώην μαθητές τους στις μέρες μας. Οι μελέτες 

περίπτωσης αναδεικνύουν ότι οι τυπικές διαδικασίες επιθεώρησης στο παρελθόν 

προσδιορίζονταν από έναν αριθμό κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων, οι 

οποίες ήταν ασύμβατες με τη σχολική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, 

επιβεβαιώνουν πως οι σχολικοί επιθεωρητές υπήρξαν φορείς επιβολής της 

μεταπολεμικής κρατικής ιδεολογίας και ότι προσδιόριζαν την επαγγελματική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών βασιζόμενοι περισσότερο σε πολιτικά παρά σε 

εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά κριτήρια.  

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637342546095dfc6247cf2e005411ff94156f5bb.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637342546095dfc6247cf2e005411ff94156f5bb.html
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Μπέτσας, Γ., Αμαραντίδου, Κ. (2012) «Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της 

περιόδου 1917-1920. Μέθοδοι, προτεραιότητες και αποτελέσματα», στο: 1976-

2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διαθέσιμο στο: 

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&I

temid=171&lang=el  

 

Με την πρώτη επίσημη αναγνώριση της δημοτικής γλώσσας από το κράτος και 

την εισαγωγή της στην εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός καλείται να 

εφαρμόσει το γλωσσοεκπαιδευτικό του πρόγραμμα μέσα από τη δύναμη της 

επιβολής που του εξασφαλίζει η στενή σύνδεσή του με την εξουσία. Η 

μεταρρύθμιση που επιχειρείται, γνωστή ως η πρώτη γλωσσοεκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση στο κράτος, ακολουθεί μια συντεταγμένη οργανωτική πορεία, της 

οποίας οι άξονες αποφασίζονται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, 

εξειδικεύονται από τους Ανώτερους Επόπτες και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, 

για να προσδιορίσουν, τελικά, την εκπαιδευτική πράξη. Με τη μελέτη μας 

επιχειρούμε να αναδείξουμε: 

1. τη μέθοδο εφαρμογής της μεταρρύθμισης 

2. τις προτεραιότητες που τέθηκαν σε κάθε μια από τις κυρίαρχες διαστάσεις της 

(τη γλωσσική με τη χρησιμοποίηση της δημοτικής στο σχολείο και την 

παιδαγωγική με τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης εκπαιδευτικού – μαθητή) 

και,  

3. την αποτίμηση που έκαναν οι πρωταγωνιστές της μεταρρύθμισης σε σχέση με 

τα αποτελέσματά της. 

Η έρευνά μας στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στα Πρακτικά της Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής, το Αρχείο των Ανωτέρων Εποπτών Δημοτικής Εκπαίδευσης, τις 

Πράξεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και την αλληλογραφία των 

πρωταγωνιστών της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της περιόδου 1917-

1920.

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637345108197267a2bdde5b6bb1617c8a6be8350.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637345108197267a2bdde5b6bb1617c8a6be8350.html
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
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Χαραλάμπους, Δ., Μπέτσας, Γ. (2012) «Η προσχώρηση της κυβέρνησης της 

Νέας Δημοκρατίας στη «γλώσσα των καπεταναίων και των συνοδοιπόρων των»: 

όροι και όρια», στο: 1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, διαθέσιμο στο: 

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&I

temid=171&lang=el 

 

Η παρούσα εισήγηση, μετά από μια συντομότατη ιστορική αναδρομή του 

γλωσσικού ζητήματος, επιχειρεί να φωτίσει τις διαδικασίες οι οποίες 

συντελούνται από την πτώση της δικτατορίας και εξής και οδηγούν στη 

γλωσσική αλλαγή του 1976. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τέσσερις σταθμοί, 

προκειμένου να γίνει πιο ‘κατανοητή’ η μεταβολή της γλωσσικής πολιτικής της 

συντηρητικής παράταξης: 

1) Οι αλλαγές στο μεταπολιτευτικό πολιτικο-ιδεολογικό σκηνικό και ιδιαίτερα τα 

χαρακτηριστικά του νέου πολιτικού φορέα της συντηρητικής παράταξης, δηλ. 

της ΝΔ 

2) Η συνταγματική πρόταση της κυβέρνησης της ΝΔ και οι σχετικές συζητήσεις 

3) Οι «μεγάλες συσκέψεις» του Ιανουαρίου του 1976 και οι αποφάσεις τους 

4) Η ίδια η μεταρρύθμιση του 1976 και τα μεταρρυθμιστικά όρια της γλωσσικής 

πολιτικής της συντηρητικής παράταξης.  

Καταληκτικά, παρατίθενται οι απόψεις για το γλωσσικό που εκφράζονται από  

ορισμένους εκπροσώπους του συντηρητικού αντι-μεταρρυθμιστικού ρεύματος, 

ώστε να διαφανεί πειστικότερα η απόσταση που το χωρίζει πλέον από τη 

γλωσσική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734705575ee8a0b6e63c8d0b4cd395d9fa36b2.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734705575ee8a0b6e63c8d0b4cd395d9fa36b2.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734705575ee8a0b6e63c8d0b4cd395d9fa36b2.html
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=171〈=el
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Μαυροσκούφης, Δ., Μπέτσας, Γ. (2012) «Τι πρέπει να κάνωμε για να 

αφομοιώσωμε τους ξενοφώνους;» Το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόγλωσσων», στο: 

Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 6oυ Επιστημονικού Συνέδριου Ιστορίας 

Εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», σσ. 285-298. 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόστηκε στο 

πλαίσιο της σύμπραξης του κόμματος των Φιλελευθέρων και του εκπαιδευτικού 

δημοτικισμού για τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόγλωσσων και, ειδικότερα, 

των περιοχών της Αττικής και της Βοιωτίας. Με αφορμή τις απαντήσεις 

εκπαιδευτικών σε σχετικό ερωτηματολόγιο της περιόδου και τις εκθέσεις των 

επιθεωρητών, η εργασία κινείται σε τρία πεδία, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της 

παιδαγωγικής και της γλωσσολογικής θεωρίας. Αντλώντας επιχειρήματα και 

παραδείγματα από τα τρία αυτά πεδία ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός στη λογική 

της αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών αναδεικνύει την “εθνική” του 

διάσταση μέσα την πεποίθηση ότι η δημοτική γλώσσα αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. 

Στη λογική αυτή προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο εξελληνισμού απ’ αυτό που 

μέχρι τότε ίσχυε αξιοποιώντας το νεωτεριστικό πρωτοβάθμιο σχολείο και την 

προοπτική της αντικατάστασης μιας ζωντανής, μητρικής γλώσσας από μια άλλη 

ζωντανή γλώσσα, τη δημοτική. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734760a2987485c575f115b1295b181f48531e.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734760a2987485c575f115b1295b181f48531e.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734760a2987485c575f115b1295b181f48531e.html
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Μπέτσας, Γ., Χαραλάμπους, Δ. (2012) “«Είμεθα οι μόνοι θεματοφύλακες και 

κλειδοκράτορες των προγονικών κειμηλίων». Οι φοιτητές στην υπηρεσία της 

γλωσσικής καθαρότητας (1901)”, στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 6oυ 

Επιστημονικού Συνέδριου Ιστορίας Εκπαίδευσης «Ελληνική γλώσσα και 

εκπαίδευση», σσ. 60-70. 

Προς τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα το γλωσσικό ζήτημα 

οξύνεται και ευρύνεται. Στην εξελικτική του πορεία αποκτά διαστάσεις βαθύτατα 

πολιτικές, εθνικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, θρησκευτικές κτλ. Οι οπαδοί της 

δημοτικής και της καθαρεύουσας αντιπροσωπεύουν πλέον ένα πολύσημο 

σχίσμα δύο κόσμων, με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους οράματα και 

προγράμματα για το μέλλον της χώρας. Παρά το γεγονός ότι ο πόλος των 

δημοτικιστών θεωρείται γενικά ότι εκπροσωπεί τη μεταρρύθμιση και το 

νεωτερισμό, ενώ ο αντίστοιχος των καθαρευουσιάνων την παράδοση και τη 

στασιμότητα, το 1901, με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική 

γλώσσα, οι φοιτητές του πανεπιστημίου της Αθήνας εξεγείρονται και 

πρωτοστατούν στα βίαια γεγονότα που έμειναν γνωστά στην Ιστορία μας ως 

«Ευαγγελιακά». Η πρωτοπορία των νέων της εποχής, δηλαδή οι φοιτητές, 

στήριξαν με τη δυναμική τους δράση την πλευρά των γλωσσαμυντόρων και των 

οπαδών ενός εσωστρεφούς ελληνοκεντρισμού και εναντιώθηκαν στις νεωτερικές 

προτάσεις των δημοτικιστών. Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται να 

σκιαγραφηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφονται τα γεγονότα και να 

διερευνηθούν η στάση των φοιτητών και οι ιδεολογικές τους ροπές, σε 

συνδυασμό με το ρόλο που διαδραμάτισαν πολιτικά μορφώματα της εποχής, 

συλλογικές νοοτροπίες, σημαίνοντα πρόσωπα, καθώς και ο Τύπος. Η 

διερεύνηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση πρωτογενών πηγών, 

όπως λ.χ. κείμενα φοιτητών, η σχετική αρθρογραφία του ελληνικού και του 

διεθνούς Τύπου, αλληλογραφία της εποχής, τα πρακτικά της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ά. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734934c3b79ee171b7b76fe71b8e6654e2f333.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734934c3b79ee171b7b76fe71b8e6654e2f333.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463734934c3b79ee171b7b76fe71b8e6654e2f333.html
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Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Betsas, I. (2011) “Inclusive Education as a 

Concept of Social Inclusion or a Method of Assimilation? The case of “Frederica’s 

Children”, στο: A. Sipitanou, N. Galevska - Angeloska (eds.) Inclusive Education 

in the Balkan Countries: Policy and Practice, Thessaloniki: Kyriakidis Brothers, 

σσ. 709-718. 

Η μελέτη αποσκοπεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τις στάσεις μιας ομάδας 

ενηλίκων που στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι γνωστή ως «Τα παιδιά 

της Φρειδερίκης». Ήταν στη δεκαετία του ‘60, όταν περίπου τριακόσια παιδιά 

από την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας σταδιακά πήραν μέρος σε ένα ιδιόμορφο 

πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης. Η ελληνική βασιλική οικογένεια και, ειδικότερα, 

ιδρύματα που είχαν συσταθεί υπό το βασιλιά Παύλο και τη βασίλισσα 

Φρειδερίκη επιχείρησαν να οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άριστους μαθητές που οι οικογένειές τους 

περιλαμβάνονταν στις ευπαθείς ομάδες μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπούσε να άρει τις συνέπειες του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της οικονομικής δυσπραγίας, καθώς οι μαθητές είχαν ευκαιρίες 

να εκπαιδευτούν ως οικότροφοι, να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους ικανότητες 

και να αναπτυχθούν κοινωνικά και οικονομικά. Η έρευνα, που χρησιμοποιεί τις 

ατομικές συνεντεύξεις για τη συλλογή των δεδομένων, αναδεικνύει ένα 

ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πείραμα κοινωνικής ένταξης.  

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463735048dcc6241d182704b4d7b1dc76d20ef67a.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463735048dcc6241d182704b4d7b1dc76d20ef67a.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463735048dcc6241d182704b4d7b1dc76d20ef67a.html
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Μπέτσας, Γ. (2011). «Το προφίλ των πρώτων ελληνίδων φρεβελιανών 

νηπιαγωγών: Προσωπικές και επαγγελματικές διαδρομές», στο: Ζιώγου – 

Καραστεργίου, Σ. (επιμ.) Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής 

γυναικών εκπαιδευτικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 

σσ. 251-265.  

 

Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται να «ακολουθηθούν» οι πρώτες ελληνίδες 

νηπιαγωγοί των φρεβελιανών νηπιαγωγείων στις προσωπικές και 

επαγγελματικές τους διαδρομές. Η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και οι 

αρχές του 20ου αιώνα συγκροτούν το χωροχρονικό πλαίσιο της μελέτης. Οι 

συνθήκες εργασίας, το οικονομικό και κοινωνικό status, η ιδεολογική και 

κοινωνική λειτουργία του επαγγελματικού τους ρόλου διαγράφουν το προφίλ 

των νηπιαγωγών. Στην εισήγηση υιοθετείται ότι το προφίλ αυτό οφείλει να γίνει 

κατανοητό τόσο υπό το πρίσμα του κινήματος για τη χειραφέτηση των 

γυναικών όσο και στο πλαίσιο της ιδιαίτερης αντιμετώπισης των φρεβελιανών 

ιδεών και μεθόδων στην ελληνική εκπαίδευση, που έτεινε να χρησιμοποιεί την 

προσχολική αγωγή κυρίως για να εξυπηρετηθεί η γλωσσική και πολιτισμική 

αφομοίωση του πληθυσμού.  

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637352809b696bcda21156afd814cf97ccb8ca6a.html
http://quickshare.noc.uowm.gr/download/14637352809b696bcda21156afd814cf97ccb8ca6a.html
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Ηλιάδου – Τάχου Σ., Μπέτσας, Γ. (2009) «Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 

20ου αιώνα: Η περίπτωση της Φλώρινας», στο: Σουλιώτης, Δ. (επιμ.) Πρακτικά 

Διεθνούς Συνεδρίου Necati Cumali (1921-2001), ένας Τούρκος συγγραφέας από 

τη Φλώρινα, Φλώρινα: Βιβλιολόγειον, 95-106. 

 

Ανάμεσα στις άλλες κοινότητες της Μακεδονίας στο μεταίχμιο 19ου και 20ου 

αιώνα, η Φλώρινα του Τζουμαλή γνωρίζει σημαντικές, ποσοτικές και ποιοτικές, 

διαφοροποιήσεις στην εκπαίδευση. Η συνύπαρξη στο πατριαρχικό, εξαρχικό, 

μουσουλμανικό, {εβραϊκό} κοινοτικό σχολείο εξυπηρετεί πρόσθετες, σε σχέση με 

το παρελθόν, λειτουργίες. Παραμένει να είναι προσδιοριστική της ταυτότητας 

των μαθητών και των οικογενειών τους και να εξασφαλίζει πλήρη κοινοτικά 

δικαιώματα. Επιπρόσθετα, ωστόσο, προδιαγράφει το πλαίσιο συνοχής και 

ετερότητας, που, αναπότρεπτα, επικαθορίζει για κάθε μαθητή της περιόδου 

αυτής τη μελλοντική του σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους. Η εστίαση της 

μελέτης αυτής στα εκπαιδευτικά πράγματα της Φλώρινας στα τέλη του 19ου και 

τις αρχές του 20ου εξειδικεύει, αφενός, στο πλαίσιο της οθωμανικής 

εκπαίδευσης, την εκσυγχρονιστική πρόταση για υποκατάσταση του 

μουσουλμανικού σχολείου από ένα οιονεί κοσμικό σχολείο και, αφετέρου, στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας, η οποία προσλαμβάνει 

νέα δυναμική και προσανατολισμό στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου.  

 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/1463735460c9183df3f0a104c55a0acc506b12b9ef.html
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Κωνσταντινίδου, Θ., Ηλιάδου – Τάχου Σ., Ιορδανίδης, Γ., Μπέτσας, Γ. (2009) 

“Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο: Η εκπαίδευση ως θέμα στις 

γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 

Κινήματος, για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007”, στο: Α. Τριλιανός & 

Ι. Καράμηνας (επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής 

Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, τ.Β’, Αθήνα: Ατραπός, 858-866. 

 

Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιαστεί ένας τρόπος ανάλυσης των 

πιο πρόσφατων προγραμμάτων της ΝΔ (2004) και του ΠΑΣΟΚ (2004 & 2007) 

ως κειμένων πολιτικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της εκπαίδευσης 

διερευνάται ο τρόπος που παρουσιάζεται η κοινωνική δικαιοσύνη ως αρχή 

εκπαιδευτικής πολιτικής στα κείμενα αυτά. Η ανάλυση αντλεί από ποικίλα 

πρότυπα ανάλυσης λόγου που χρησιμοποιούνται στην ποιοτική κοινωνική 

έρευνα και υιοθετεί μια διπλή οπτική. Από τη μια πλευρά, ως ανάλυση λόγου σε 

μικρο-επίπεδο, εστιάζει στα γλωσσικά χαρακτηριστικά των κειμένων 

(γραμματική, σύνταξη, δομή) και τη ρητορική λειτουργία των χαρακτηριστικών 

αυτών. Από την άλλη πλευρά, ως ανάλυση λόγου σε μακρο-επίπεδο, εστιάζει 

στον τρόπο που τα κείμενα αυτά προσδιορίζονται ως μορφή και ως περιεχόμενο 

από ευρύτερες παραδόσεις γραπτού πολιτικού λόγου και πολιτικού λόγου 

σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαιδευτική πολιτική και γενικότερα 

στην κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 
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Ανδρέου, Α., Ηλιάδου – Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. (2009) «Από το “παιδομάζωμα” 

στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις 

Βόρειες Επαρχίες της χώρας», στο: Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πρακτικά 5ου  

Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και Κοινωνική 

Δικαιοσύνη», διαθέσιμο στο: 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&itemid70

6=1112 

 

Η εισήγηση αναφέρεται στο θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο δραστηριοποίησης 

των φορέων «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος» και «Βασιλική 

Πρόνοια», που λειτουργούν από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 έως και τις αρχές 

του 1970 με αποστολή την επιβίωση και προστασία των παιδιών ορεινών και 

παραμεθόριων περιοχών. Αντιμέτωπη με ένα πλέγμα κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών προβλημάτων η μεταπολεμική Ελλάδα οικοδομεί την έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης σε συνάρτηση με τις πρωτοβουλίες της βασίλισσάς της 

Φρειδερίκης. Ως τέτοιες, οι παραπάνω φορείς επιδιώκουν μια ιδιότυπη μορφή 

κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία δεν αναφέρεται στην εφαρμογή κοινών 

κανόνων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά στα αποτελέσματά τους. 

Πρόκειται, επομένως, για μια ισότητα ευκαιριών «αποκαταστατική», που 

στοχεύει, μέσω ενεργειών και επιλογών της βασιλικής οικογένειας, στην 

άμβλυνση των κοινωνικών διαφοροποιήσεων και, κυρίως, στην επανιεράρχηση 

των πρωταρχικών- οικογενειακών και τοπικών- δεσμών αφομοίωσης και 

υποχρέωσης απέναντι στις απόλυτες αξίες του πατριωτισμού και της εθνικής 

νομιμοφροσύνης. 
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Betsas, I., Iordanidis, G. (2008) “Education Politics and European Integration in 

Greece (1974-2004)”, σε συνεργασία με το Γ. Ιορδανίδη, στο: Terzis, N. (edit.) 

European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Thessaloniki: 

Kyriakidis Brothers, 217-226. 

 

Η εισήγηση αναφέρεται στην επίδραση που άσκησε σε σχέση με την εκπαίδευση 

η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στις γραπτές εκλογικές διακηρύξεις 

και τον πολιτικό λόγο των ελληνικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η 

εκπαιδευτική πολιτική και ο λόγος της εξετάζονται κατά την περίοδο της 

μεταπολίτευσης. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική αντλούνται από τις 

κοινοβουλευτικές συζητήσεις στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων των 

κυβερνήσεων και τις γραπτές προεκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων και 

αναλύονται με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Βασικά 

ζητήματα που εξετάζονται είναι: (α) Πώς τα ελληνικά πολιτικά κόμματα 

αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέσα από τα 

κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής; (β) Με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση επηρεάζει τις διακηρύξεις της εκπαιδευτικής πολιτικής των ελληνικών 

πολιτικών κομμάτων; (γ) Πώς τα προγράμματα εκπαιδευτικής πολιτικής 

επιχειρούν να απαντήσουν στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης;  
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Iliadou-Tachou, S., Tsakiridou, E., Iordanidis, G., Griva, E., Betsas, I., (2007) “A 

needs analysis for postgraduate university students”, στο CD-ROM of 29th Annual 

EAIR Forum: In Search of Identity: Dilemnas in Higher Education. 

 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να καταγράψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο της ελληνικής Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Αυτό επιχειρείται με την ανάπτυξη ενός project Ανάλυσης 

Αναγκών, που πραγματοποιείται ως ανάλυση των τρεχουσών αναγκών των 

μεταπτυχιακών φοιτητών ή ακόμη και ως μια διαδικασία διαμορφωτικής 

αξιολόγησης. Η απουσία τέτοιων τυπικών διαδικασιών Ανάλυσης Αναγκών στα 

μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια έδωσε το 

ερέθισμα για την ανάπτυξη της μελέτης. Η έρευνα, που αξιοποιεί πολλαπλές 

μεθόδους συλλογής δεδομένων, οδηγείται σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και 

αναδεικνύει ορισμένες πιθανές διαστάσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
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Betsas, I. (2007) «The transition from Orthodox to ethnic values in Greek 

education: the defining frame of 19th century», στο: Terzis,N. (edit.) Education 

and Values in the Balkan Countries, Thessaloniki: Kyriakidis Brothers, 387-396.  

 

Η μελέτη εστιάζεται στις διαδοχικές εκδοχές της ελληνικής εκπαίδευσης και, 

ειδικά, στην πραγματικότητα που προέκυψε στην εκπαίδευση στη διάρκεια της 

κυριαρχίας των ορθόδοξων και των εθνοκεντρικών εκπαιδευτικών αξιών. Η 

μετάβαση των αξιών της εκπαίδευσης εξετάζεται στο φθίνοντα 19ο αιώνα, όταν 

το ελληνικό δίκτυο της εθνικής παιδείας προσπάθησε να διαπεράσει το επίσημο 

“πατριαρχικό” δίκτυο, που λειτουργούσε στην οθωμανική αυτοκρατορία.  

Θεμελιώδη ζητήματα που εξετάζονται είναι τα εξής:  

-Ποιος ήταν ο χαρακτήρας των ορθόδοξων και των εθνοκεντρικών αξιών στην 

ελληνική εκπαίδευση;  

-Ποιο ήταν το όραμα που έπρεπε να υλοποιήσουν τα ελληνικά σχολεία μέσω 

των ορθόδοξων και των εθνoκεντρικών αξιών της εκπαίδευσης;  

Η μελέτη περίπτωσης στοχεύει στον προσδιορισμό των ορθόδοξων και των 

εθνοκεντρικών αξιών στην εκπαίδευση, όπως αυτές εμφανίζονται στο 

συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε 

μεθολογικά η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Η μελέτη των κειμένων 

αναδεικνύει την προσπάθεια του ελληνικού εθνικισμού να καλλιεργήσει τις 

παραδοσιακές ορθόδοξες εκπαιδευτικές αξίες σε ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο, 

διαμορφώνοντας, σταδιακά, ένα διαφορετικό και προσαρμοσμένο στις 

επιδιώξεις του σημαινόμενό τους. Πρόκειται, λοιπόν, για προσπάθεια 

ερμηνευτικής αναγωγής των ορθόδοξων εκπαιδευτικών αξιών στην πλατφόρμα 

του ελληνικού εθνικισμού, γεγονός που συνετέλεσε στην υπονόμευση της 

“οικουμενικής” διάστασης της ελληνικής εκπαίδευσης. 

http://quickshare.noc.uowm.gr/download/146373585431919ec2581cfd040cc66c4a6b32e375.html
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Μπέτσας Γιάννης, Ηλιάδου – Τάχου Σ., Ιορδανίδης Γ., Γρίβα Ε. (2007)  

«Φιλοσοφία και ανθρωπογεωγραφία του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας: (1989-1993)» στο: CD-ROM 4ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της 

Εκπαίδευσης, Πάτρα 6-8.10.2006. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η φιλοσοφία και η ανθρωπογεωγραφία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας την περίοδο της 

ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ακόλουθες 

παράμετροι: 

α) διερευνάται πώς αντιλαμβάνονταν οι ακαδημαϊκοί την εκπαίδευση των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών, 

β) διερευνάται πώς επηρέασε η φιλοσοφία και το γνωσιολογικό υπόβαθρο των 

ακαδημαϊκών τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του νέου Τμήματος, 

γ) διερευνάται αν υπήρξαν προβλήματα κατά τη στελέχωση του Τμήματος με 

ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, 

δ)προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες που προσφέρονταν για 

την εκπλήρωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ, 

ε)καταγράφεται η εμπειρία των ακαδημαϊκών από την άσκηση διοικητικού 

έργου, 

στ)προσδιορίζεται η διασύνδεση του νέου Τμήματος με την τοπική κοινωνία. 

Για την εξέταση των παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν ως 

μεθοδολογικά εργαλεία (i)οι ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις των 

ιδρυτικών ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος και (ii)η ερμηνευτική προσέγγιση 

άμεσων και έμμεσων γραπτών πηγών που αναφέρονται στη σύσταση και τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας. 
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Μπέτσας, Γ. (2005) «Η ιστορία της ελληνικής παιδείας: μεθοδολογικές και 

επιστημολογικές πρακτικές στην ερευνητική προσέγγιση», στο: Ανδρέου, Α., 

Ηλιάδου – Τάχου, Σ. (επιμ.) Η ελληνική παιδεία από το 18ο έως τον 20ο αι. 

Ερευνητικές Συνιστώσες, Φλώρινα: Αλτιντζής, 493-505. 

 

Διερευνώνται ζητήματα που αναφέρονται στον κοινό τόπο της ιστοριογραφίας 

της ελληνικής παιδείας έως τις μέρες μας και επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση. 

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι ένα από τα κύρια καθήκοντα της ιστορικής 

μελέτης θα έπρεπε να είναι να αποδώσει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο 

παρελθόν, να προσδιορίσει το λειτούργημα που έχει επιτευχθεί σε διάφορα 

στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης και έτσι να φτάσει σε μια βαθύτερη 

κατανόηση της λειτουργίας που επιτελείται σήμερα, τίθεται το ζήτημα της τάσης 

προς τη γεγονοτογραφία που επέδειξε η ιστοριογραφία της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Παρατηρούνται έλλειψη επιστημονικής κριτικής, επιστημονικής 

εγκυρότητας, τάσεις κατακερματισμού της γνώσης, που, πολλές φορές, οδηγεί 

σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Επίσης, αναδεικνύεται η ανυπαρξία ενός 

καλά οργανωμένου και αξιόπιστου συστήματος τεκμηρίωσης. Τέλος, 

διερευνώνται τα ζητήματα της μεθοδολογικής επεξεργασίας στη βάση της 

ιστορικο-ερμηνευτικής, της συγκριτικής και της στατιστικής προσέγγισης και 

επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή των εξελίξεων που προσδιορίζει για την 

ιστοριογραφία της ελληνικής παιδείας η εποχή του μεταμοντερνισμού. 
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Μπέτσας, Γ. (2005) «Η Μέση Εκπαίδευση των ελληνικών ορθόδοξων 

Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους (1873-1908): διευκρινίσεις σχετικά με το 

οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Γυμνάσιων», στο: Μπουζάκης, Σ. 

(επιμ.) Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Ιστορία Εκπαίδευσης». 

Διερευνώνται το θεσμικό πλαίσιο και ο λειτουργικός ρόλος των γυμνασίων που 

λειτουργούν κάτω από τη φροντίδα και τον έλεγχο των ελληνικών ορθόδοξων 

κοινοτήτων. Η μέση βαθμίδα της εκπαίδευσης, όπως και γενικότερα, η 

εκπαίδευση υπό τη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναπτύσσεται με 

όρους που διαφοροποιούνται από τη συγκρότηση των σχολικών δικτύων που 

αναπτύσσουν αντίστοιχες πολιτικές διοικήσεις. Κατά συνέπεια, φαίνεται να είναι 

το παραδοσιακό πλαίσιο της εκκλησιαστικής αντίληψης για την εκπαίδευση που 

προσδιορίζει τους όρους ανάπτυξης ενός περιορισμένου δικτύου μέσης 

εκπαίδευσης, που προορίζεται να συντελέσει στη στελέχωση των 

εκκλησιαστικών και κοινοτικών δομών, αποκτώντας χαρακτήρα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αν και από τη δεκαετία του 1870 καταγράφονται 

τόσο η άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον 

του ελληνικού κράτους για σύσταση και αξιοποίηση των γυμνασίων, σύμφωνα 

με τις εθνικές επιδιώξεις του στο οθωμανικό έδαφος, η μέση εκπαίδευση 

παραμένει περιορισμένη ποσοτικά και προσδιορισμένη κοινωνικά. Η ερμηνεία 

των παραπάνω δεδομένων σχετίζεται με τρεις παράγοντες: α)η εκκλησιαστική 

διοίκηση, σε αντίθεση με τις εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις, δεν αντιμετωπίζει το 

χώρο της μέσης εκπαίδευσης ως προνομιακό πεδίο αναπαραγωγής των 

κοινωνικοποιητικών της προθέσεων, β)το πολυδάπανο σχολείο της μέσης 

εκπαίδευσης δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα εθνικά συμφέροντα, 

όπως αυτά προσεγγίζονται από το ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών, γ)οι 

τοπικές κοινωνίες αναπτύσσουν την περίοδο αυτή ως αίτημα την αντιμετώπιση 

των πρακτικών τους αναγκών μέσω της εξειδίκευσης του μαθητικού δυναμικού 

της μέσης εκπαίδευσης. 
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Μπέτσας, Γ. (2005) «Η εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Κεντρική 

Εκπαιδευτική Επιτροπή: “το Υπουργείον Παιδείας” των υπό τον Οικουμενικό 

Θρόνο Ελλήνων Ορθοδόξων (1873-1908)», στο: Ανδρέου, Α. (επιμ.) Η καθ’ ημάς 

Ανατολή. Αφιερωματικός τόμος στον Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή, Φλώρινα: 

Κεσόπουλος, 157-173. 

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί η λειτουργία και η οργάνωση της Πατριαρχικής 

Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, που αποτέλεσε το βασικό μηχανισμό του 

Πατριαρχείου για τη διοίκηση και την οργάνωση των σχολείων του 

ελληνορθόδοξου μιλλέτ, συντελεί στη σταδιακή αποσαφήνιση των παραμέτρων 

ενός σχολικού δικτύου που προήγαγε την ελληνική εκπαίδευση στη διάρκεια του 

19ου αιώνα και υπήρξε ποσοτικά μεγαλύτερο και γεωγραφικά ευρύτερο από το 

αντίστοιχο ελλαδικό κρατικό δίκτυο. Στο διάστημα από το 1873 έως το 1908 η 

Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή αναλαμβάνει, σε συνεργασία με 

τις κατά τόπους μητροπόλεις, να επεξεργαστεί ένα σχέδιο ομοιόμορφης 

εκπαίδευσης για τους πιστούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Επιτροπή στο 

διάστημα αυτό επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικές παραμέτρους που αναφέρονται 

στα διδακτικά βιβλία, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, το σύστημα 

επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, μελέτες σχετικές με το σκοπό της 

εκπαίδευσης και τη διάρθρωση του σχολικού δικτύου. Σε γενικές γραμμές, η 

Επιτροπή εντάσσεται λειτουργικά στο “δογματικά και ιστορικά θεμελιωμένο” 

διοικητικό μοντέλο πατριαρχικού συγκεντρωτισμού και πετυχαίνει να 

προσδιορίσει την εκπαιδευτική λειτουργία του ελληνορθόδοξου millet σε βαθμό, 

πάντως, σαφώς υποδεέστερο των αρχικών προσδοκιών, γεγονός που σχετίζεται 

με την αδυναμία της να χρηματοδοτεί άμεσα τα σχολεία του ρωμαίικου μιλλέτ 

και να επιβάλει με δεσμευτικό τρόπο τις επιλογές της για την εφαρμογή 

ομοιόμορφου συστήματος. 
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Μπέτσας, Γ. (2004) «Θέματα από την εκπαιδευτική ιστορία της ελληνικής 

κοινότητας Βεροίας (1870-1912)», στο Δραγούμη, Ε., Τσιομπανούδη, Ε. (επιμ.) 

Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας. Ιστορία–

Αρχαιολογία, Θεσσαλονίκη: Κ.Ι.Θ., 199-221. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας Βεροίας στο διάστημα 

1870-1912 προσδιορίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, από τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα 

στο πλαίσιο της κοινωνικής συγκρότησης των ελληνορθόδοξων κατοίκων της 

περιοχής και τις ειδικές πολιτικές επιδιώξεις της ηγεσίας και των μελών της 

κοινότητας. Ιδιαίτερες παράμετροι εμφανίζονται να επικαθορίζουν την 

ανάπτυξη αλλά και τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Αφενός, η ενεργή συμμετοχή των μελών της κοινότητας 

στη διοίκηση και τη χρηματοδότηση του κοινοτικού σχολικού δικτύου σχετίζεται 

με την αντίληψη κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων ότι το σχολείο 

αποτελεί το δίαυλο που εξασφαλίζει κοινωνική κινητικότητα. Αφετέρου, η 

ενεργοποίηση στην εκπαίδευση του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών, της 

μητρόπολης Θεσσαλονίκης, προπαγανδιστικών μηχανισμών που 

εξυπηρετούσαν βουλγαρικές ή ρουμανικές επιδιώξεις ανταποκρίνεται στην 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μηχανισμών «ως ιδεολογικών 

μετασχηματιστών της εθνικής συνείδησης». Παρά τις ιδιαίτερες πληθυσμιακές 

και κοινωνικές συνθήκες της μητρόπολης (παρουσία συμπαγούς βλαχόφωνου 

πληθυσμού και επικράτηση των τσιφλικιών ως ενοτήτων παραγωγικής 

διαδικασίας και μονάδων πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης), η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη από το 1870 έως και το 

1912. Ο μαθητικός πληθυσμός των σχολείων αυξάνεται σταθερά, οικοδομούνται 

τα κοινοτικά σχολικά κτίρια και εξασφαλίζονται οι πόροι που διατίθενται για τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η αδυναμία ίδρυσης πλήρους Γυμνασίου 

φαίνεται να επηρεάζει ποικιλοτρόπως την αυτοτέλεια του εκπαιδευτικού 

συστήματος και να σχετίζεται με τη μη διέλευση σημαντικών εκπαιδευτικών και 

παιδαγωγών της εποχής από τα κοινοτικά σχολεία της Βέροιας.  
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Μπέτσας, Γ. (2004) «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά το δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα», στο: Ανεστίδης, Αδ. (επιμ.) Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή: 

Ιστορία και Προσφορά, Πρακτικά επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα, 30 

Νοεμβρίου 2002, Αθήνα: Εταιρία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, 73-100. 

 

Παρουσιάζονται πτυχές που σχετίζονται με την ιστορία της Μεγάλης του Γένους 

Σχολής στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Η Μεγάλη του Γένους 

Σχολή αναδεικνύεται ως εκείνο το εκπαιδευτικό ίδρυμα της μέσης εκπαίδευσης 

που αντανακλά με καθαρότητα τις ιδεολογικές διεργασίες της ελληνορθόδοξης 

κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Η αποκλειστικότητα της Σχολής στην 

προσφορά ανωτέρου επιπέδου γνώσεων και η στενή εξάρτησή της από τον 

πατριαρχικό θεσμό εξετάζονται ως παράγοντες που συνέβαλλαν στην ποιότητα 

του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ακτινοβολία που είχε αποκτήσει ως 

πρότυπο ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα ίδρυμα μέσης εκπαίδευσης 

που καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παρέμεινε προσδεμένο στον 

παραδοσιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την καλλιέργεια του 

ανθρωπιστικού ιδεώδους. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, 

εξετάζονται άγνωστες πτυχές της ιστορίας του ιδρύματος που αναφέρονται σε 

επιδιώξεις ανωτατοποίησής του και τη δημιουργία ιδιαίτερου διδασκαλικού 

τμήματος, στις αρχές του 20ου αιώνα, στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής. 
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Μπέτσας, Γ. (2003) «Διοίκηση και εκπαιδευτική πολιτική για τα ελληνικά σχολεία 

της οθωμανικής επικράτειας (1856-1922)», στο: Παπάς, Α., Τσιπλητάρης, Α., 

Πετρουλάκης, Ν., Νικόδημος, Σ., Χάρης, Κ., Ζούκης, Ν. (επιμ.) Ελληνική 

εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Β’ 

τόμος, Αθήνα, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2000, 185-200. 

 

Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανικού κράτους και 

καταγράφονται οι θεσμοθετημένοι και οι άτυποι διοικητικοί μηχανισμοί του 

εκπαιδευτικού δικτύου. Ως βασικές οργανωτικές δομές της εκπαίδευσης 

αναδεικνύονται το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών και τα εντεταλμένα όργανά 

του, η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, Αδελφότητες και Σύλλογοι 

και, τέλος, το οθωμανικό κράτος. Επίσης, διερευνώνται οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τους φορείς του 

οθωμανικού και του ελληνικού κράτους αναφορικά με την εκπαίδευση και, 

τέλος, με βάση τις παραπάνω συσχετίσεις, επιχειρείται να ερμηνευθούν 

αδρομερώς οι εκπαιδευτικές επιλογές της εκκλησιαστικής διοίκησης στο 

διάστημα 1856-1922. 
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Betsas, I. (2000) “The objectives of the Greek Foreign Ministry for Greek 

Education within the Ottoman State (1871-1912): The setting of objectives and the 

fundamental axes of activity”, στο: Terzis, N. (ed.) Education in the Balkans: From 

the Enlightenment to the Founding of the nation-states, Thessaloniki: Kyriakides 

Brothers, 235-250. 

 

Αναλύονται οι βασικές επιδιώξεις της δραστηριοποίησης του ελληνικού 

υπουργείου εξωτερικών στην εκπαίδευση των ελληνικών κοινοτήτων του 

οθωμανικού χώρου, οι στόχοι που τίθενται, καθώς και τα μέσα, τα οποία 

διατίθενται για την επίτευξη τους. Η ανάπτυξη της παρεμβατικής πολιτικής του 

ελληνικού κράτους στα σχολεία της περιοχής ανάγεται στην ιδεολογική 

κυριαρχία της Μεγάλης Ιδέας. Μάλιστα, η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού 

υπουργείου των εξωτερικών για το διάστημα που εξετάζεται στην παρούσα 

μελέτη, η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων, η αξιολόγηση και ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων, συναρτώνται άμεσα με τους βασικούς άξονες της εθνικής 

πολιτικής στο χώρο. Η εκπαιδευτική πολιτική που προωθείται για τα ελληνικά 

σχολεία του οθωμανικού κράτους από το 1871 και έπειτα έχει ως αποκλειστικό 

στόχο την ενίσχυση των ελληνικών ερεισμάτων στην περιοχή και τούτος ο 

στόχος επιδιώκεται σε κάθε ευκαιρία παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω: α)της χρηματοδότησης του σχολικού δικτύου της ελληνικής εκπαίδευσης, 

β)των παρεμβάσεων στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, το αναλυτικό 

πρόγραμμα των σχολείων και την επιλογή σχολικών βιβλίων και γ)της 

στελέχωσης των σχολείων με τοπικής προέλευσης διδακτικό προσωπικό που 

καλείται να προάγει τα εθνικά συμφέροντα και καταρτίζεται στα Διδασκαλεία 

των ευρωπαϊκών επαρχιών του οθωμανικού κράτους, που συστήνονται με 

πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση του ελληνικού υπουργείου των εξωτερικών. 
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Μπέτσας, Γ. (1999) «Ο θεσμός των σχολικών Εφορειών στο πλαίσιο της εξέλιξης 

του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας: Το 

παράδειγμα των Κοινοτήτων της Μακεδονίας», στο: Χάρης, Κ., Πετρουλάκης, 

Ν., Νικόδημος, Σ. (επιμ.) Ελληνική εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα: 

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ναύπακτος 13-15.11. 1998, Ατραπός: 

Αθήνα, 571-576. 

 

Παρουσιάζεται το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των σχολικών εφορειών στο 

πλαίσιο του κοινοτισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία. Το καίριο ερώτημα 

που διερευνάται είναι κατά πόσο η λειτουργία των σχολικών εφορειών μας δίνει 

σήμερα τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα 

διοίκησης αποτέλεσε για τα ελληνικά σχολεία της εποχής ένα μοντέλο 

αυτοδιοίκησης. Η αυτονομία των ελληνικών σχολείων της περιόδου αυτής 

περιορίστηκε, σε κάποιο βαθμό από την αυξανόμενη παρεμβατικότητα που 

επέδειξαν στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο η εκκλησιαστική και η οθωμανική 

διοίκηση όσο και το ελληνικό κράτος. Κοινή συνισταμένη της παρεμβατικότητας 

που ανέπτυξαν τα πολιτικά και το θρησκευτικό κέντρο υπήρξε η προσπάθεια 

επιβολής μηχανισμών που θα αντλούσαν και θα επεξεργάζονταν τα 

χαρακτηριστικά του σχολικού δικτύου στα πρότυπα – ή την επιδίωξη- 

συγκεντρωτικών διοικητικών συστημάτων. Η αντίσταση που επέδειξαν οι 

τοπικές κοινωνίες στην προσπάθεια επιβολής συγκεντρωτικών χαρακτηριστικών 

διέφερε, ανάλογα με τις περιστάσεις, από κοινότητα σε κοινότητα, σε κάθε 

περίπτωση όμως, φαίνεται να δυσχέρανε τόσο την προσπάθεια για επιβολή 

ομοιομορφίας όσο και τη δυνατότητα αυτόνομης παρέμβασης των σχολικών 

εφορειών στο εκπαιδευτικό δίκτυο. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Μπέτσας, Γ. (2011) «Μεταξύ “φθοράς και αφθαρσίας”. Η σχολική εκπαίδευση 

των μεταπολεμικών γενεών στη δίνη των μετεμφυλιακών συνδρόμων», στο: 

(Επιστημονική Ημερίδα) «Τα παιδιά της Φρειδερίκης», Φλώρινα, 6 Απριλίου 

2011. 

Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται να σκιαγραφηθεί το ιδεολογικό και λειτουργικό 

πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης στην μεταπολεμική περίοδο και να σχετιστεί 

με το ρόλο των βασιλικών μηχανισμών στο μεταπολεμικό «εξελληνισμό» και τον 

«εκπολιτισμό» των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Το φαινομενικά 

παράδοξο γεγονός, να συναντούμε έναν ημικρατικό μηχανισμό να επιτελεί 

λειτουργίες στις οποίες το ίδιο το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί, συνέχει την 

εκπαιδευτική ιστορία της Μακεδονίας επί έναν αιώνα, από το 1870 έως το 1970. 

Αρχικά ήταν ο Εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 

στο μεσοπόλεμο η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδερφότητα και μεταπολεμικά 

τα Βασιλικά Ιδρύματα που ανέλαβαν να ενισχύσουν την αφομοιωτική 

αποτελεσματικότητα του σχολείου απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς. 

Κοινό γνώρισμα των τριών αυτών φορέων αποτελεί ότι στην εκπαιδευτική τους 

παρέμβαση επιχείρησαν να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του κρατικού 

εκπαιδευτικού συστήματος στους τομείς της γλωσσικής διδασκαλίας και τον 

προσανατολισμό της εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η ιδεολογική διείσδυση 

στους γηγενείς πληθυσμούς με καλύτερες προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, οι φορείς 

αυτοί έδειξαν ενδιαφέρον και στην εκπαίδευση για την αριστεία.  
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Μπέτσας, Γ., Παπαδοπούλου, Β. (2010) «Συμβολή στην ερμηνεία και κατανόηση 

της εκπαιδευτικής ιστορίας του Νεοελληνισμού: θεματικοί άξονες και 

επιστημολογικές συνιστώσες στο έργο του Νίκου Π. Τερζή», στο: (Επιστημονική 

Ημερίδα) Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης, Φλώρινα, 5 

Μαΐου 2010.  

 

Η μελέτη παρουσιάζει το συγγραφικό και ερευνητικό έργο του Καθηγητή Νίκου 

Τερζή, ως προς τη διάσταση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Αρχικά, 

παρουσιάζονται οι θεματικοί άξονες του συγκεκριμένου έργου: η εκπαίδευση 

στο ελληνικό κράτος και η εκπαίδευση του ελληνισμού στον ευρύτερο χώρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακολούθως, διερευνώνται ακροθιγώς τα ερευνητικά 

ερωτήματα που διατρέχουν το έργο του Τερζή: πώς ο σχολικός θεσμός 

εξυπηρετεί την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και με ποιες 

προϋποθέσεις προσδιορίζεται η «ανικανότητα» ή η «μη ετοιμότητα» της πολιτικής 

εξουσίας και των κοινωνικών δυνάμεων να ανταποκριθούν στη ανάγκη 

αλλαγής του σχολικού θεσμού. Η περιοδολόγηση της εκπαιδευτικής μας 

διαχρονίας, η θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η παράδοση 

του «εκπαιδευτικού δανεισμού», η ερμηνεία των προϋποθέσεων που επέτρεψαν 

να επικρατήσει ο αρχαιογνωστικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση, το 

πρόγραμμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, οι αιτίες της παθογένειας της 

ελληνικής εκπαίδευσης στην περίοδο της μεταπολίτευσης, η επανατοποθέτηση 

του σχήματος «διαφωτισμός-αντιδιαφωτισμός» αποτελούν τα ζητήματα με τα 

οποία καταπιάνεται το έργο του Τερζή. ένα έργο στηριγμένο σε μια στέρεα 

θεωρητική και μεθοδολογική επεξεργασία, που εισάγει ένα καινούργιο πνεύμα 

στην ιστορική μελέτη της παιδείας και εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού και 

συνιστά πολύτιμο εργαλείο για την κατανόησή της.  
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Ηλιάδου –Τάχου Σ., Μπέτσας, Γ. (2008) «Η διδασκαλία και η έρευνα της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», στο: (Επιστημονική Ημερίδα) «Η 

διδασκαλία και η έρευνα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα», Αθήνα, 23.2.2008. 

 

Η συγκεκριμένη εισήγηση εστιάζει στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου 

της «Ιστορίας της Εκπαίδευση»ς στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Παιδαγωγικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιχειρείται η καταγραφή του 

παρελθόντος στη διδασκαλία του μαθήματος, η περιγραφή της τωρινής 

κατάστασης και η ανάδειξη των μελλοντικών προοπτικών που διαγράφονται 

στο πεδίο της έρευνας. Μεθοδολογικά κρίθηκε αναγκαίο να διαχωριστεί η 

ιστορική διάσταση στη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής από τη σύγχρονη 

κατάσταση με κριτήριο τη συμβατική τομή της ένταξης της Παιδαγωγικής 

Σχολής από το Αριστοτέλειο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η επιλογή 

αυτή εξυπηρετεί τη συστηματική παρουσίαση των διαδικασιών μετεξέλιξης των 

τάσεων που παρατηρήθηκαν και αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας της Νεοελληνικής εκπαίδευσης αλλά και στην αναζήτηση των 

αιτιωδών σχέσεων που συναρτώνται με αυτές. 
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Mpetsas I. (1995) Συμμετοχή ως μέλος ερευνητικής ομάδας στην Έκθεση 

Πορισμάτων με τίτλο: “Extended Review on the internationalization of research 

training in the E.U.: A report to DGXII of the European Commission (grant 

contract PSS** 0891)”.  Principal Contractor: Stuart Blume 

Η μελέτη, που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διερευνά τις στάσεις και 

τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφορικά με τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συζητά 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει στο σπουδαστή μια 

παρατεταμένη περίοδος σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ως τμήμα της 

ερευνητικής κατάρτισης. Η μελέτη αναδεικνύει την κοινή αντίληψη μεταξύ των 

μελών των ακαδημαϊκών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα 

οφέλη που συνεπάγεται η ακαδημαϊκή και φοιτητική κινητικότητα σε χώρες του 

εξωτερικού. Η ανάπτυξη των γενικών ερευνητικών προσόντων και η προσωπική 

ανάπτυξη θεωρούνται ως πολυτιμότερη εμπειρία. Αντίθετα, οι καθυστερήσεις 

στη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών εργασιών, η φτωχή επαφή με τους καθηγητές 

στα ξένα ιδρύματα, και κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών 

φαίνονται να είναι οι κύριες δυσκολίες. Ως ζητήματα που φαίνονται να 

εμποδίζουν την επέκταση της κατάρτισης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφέρονται: η έλλειψη χρόνου και χρηματοδότησης, η έλλειψη 

κινήτρου και εσωτερικής υποστήριξης, οι εθνικά προσανατολισμένες σπουδές 

και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό 

το είδος κινητικότητας είναι προσδιοριστικός παράγοντας της βελτίωσης της 

ποιότητας της κατάρτισης και της τόνωσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

νέων ερευνητών. 
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