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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ι. Ερευνητικά προγράμματα στα οποία συνεργάστηκε το Εργαστήριο
Υγιεινή και Ασφάλεια – Εκτίμηση Επικινδυνότητας Στους Χώρους Εργασίας Του
Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης
Φορέας Υλοποίησης

: Α.Π.Θ. – Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

: Ε. Τσούκαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διάρκεια

: 2004-2005

Έργο: Σχεδιασμός μελέτης επικινδυνότητας, δειγματοληψία περιβαλλοντικών δειγμάτων,
ανάλυσης περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων. Συμμετοχή στην συγγραφή της
μελέτης επικινδυνότητας και επιμέλεια της.
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων & αλλοδαπών στο σχολείο - για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( Γυμνάσιο)
Φορείς Υλοποίησης

: Παιδαγωγικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ. – Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

Χρηματοδότης

: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΚ ΙΙ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ζ. Παπαναούμ, Καθηγήτρια
Διάρκεια: 2007-2009
Έργο: Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του ιστοχώρου του προγράμματος
Συνεργασία στα επιμορφωτικά προγράμματα του προγράμματος με τίτλο "Μεθόδευση και
μέσα διδασκαλίας σε ανομοιογενείς τάξεις" - επιμορφωτικές εισηγήσεις με θέματα: 1)
Αξιολόγηση και αξιοποίηση σχολικών βιβλίων και μέσων διδασκαλίας και 2) Σχεδιασμός
και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στην προοπτική της διαθεματικότητας: παραδείγματα
και εφαρμογές
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων & αλλοδαπών στο σχολείο - για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Φορείς Υλοποίησης

: Πανεπιστήμιο Αθηνών -Παιδαγωγικό Τμήμα της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Χρηματοδότης

: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΚ ΙΙ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ι. Καράκωστας, Καθ. Τμήματος Νομικής
Α. Κεσίδου, Λέκτορας, Α.Π.Θ. (για το υποέργο )
Διάρκεια: 2007-2009
ΕΠΕΑΚ - Μέτρο 1.1: "Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα
ατόμων ειδικών κατηγοριών" του ΕΠ "Εκπαίδευση & αρχική επαγγελματική κατάρτιση"
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(ΕΠΕΑΕΚ) και ειδικότερα στην κατηγορία πράξεων 1.1.1.α "Ένταξη των παιδιών των
ομάδων-στόχων: μουσουλμάνων, τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών
στο σχολείο" της Ενέργειας 1.1.1. "Ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές
ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα")
Έργο: Συμμετοχή στη δράση, «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών». Τίτλος εισηγήσεων: Το
ανθρωπογενές περιβάλλον ως μέσο για την ανάπτυξη της πολιτισμικής επικοινωνίας.
Προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«ΕΥΑΙΣΘΟ: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της έκθεσης στο
θόρυβο»
Διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης (Τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Επιστημών Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία) και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης)
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ερευνών- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΕ 81346
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΔΠΘ

Χρονική Διάρκεια: 2014Συνεργάτες: Νίκος Εμμ. Αγγουριδάκης, Σοφία Βουδηλάκη, Στέργιος Γραμμένος,
Αναστασία Δημητρίου, Σεβαστή Θεοδοσίου, Λαμπρινή Κούτνα, Μαρία Κούτσικου,
Έμη Μαλκοπούλου, Αφροδίτη Οικονόμου, Μαρία Παπαδοπούλου, Αθανασία Ρουσίδου,
Βασιλεία Χρηστίδου
To πρόγραμμα ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ είναι μία ερευνητική δράση στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής
εκστρατείας ενημέρωσης International Noise Awareness Day 2014 για την αποφυγή, την
πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο του
περιβάλλοντος. Στόχοι του προγράμματος είναι η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού
υλικού, η δοκιμαστική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία και η ενημέρωση μεγάλων
ομάδων εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ως
συνεργασία ερευνητριών/-τών από διαφορετικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
επιστημονικά πεδία. Ιστότοπος προγράμματος: http://www.noiseawareness.gr/
ΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα με επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου
«Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την από απόσταση εκπαίδευση εκπαιδευτικών
και μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα»
Φορέας Υλοποίησης

: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρηματοδότης

:Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΠΕΑΚ, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια Ενέργεια
2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
Μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης». Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιγ. «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα
Πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας»
Διάρκεια: 2004-2007
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Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο
ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση
της Αλεξανδρούπολης
Φορέας Υλοποίησης

: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία, (ΤΕΕΠΗ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρηματοδότης

: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση - Πρόγραμμα
«Επιστημονικές Μελέτες»

Διάρκεια: 1/1/2015- 31/12/2015
Συνεργάτες: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΠΗ,
Ίκαρος Μαντούβαλος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ
Στόχοι της μελέτης είναι, α) η μελέτη των διαδικασιών μέσα από τις οποίες
δημιουργήθηκε, εξελίχτηκε και διαμορφώθηκε το περιβαλλοντικό τοπίο της πόλης -ο
σχεδιασμός, η διαχείριση και η πολιτική που εφαρμόστηκαν για την οργάνωση της- και το
ιστορικό-κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκαν οι διαδικασίες αυτές
και β) η κατανόηση της σύνδεσης των διαδικασιών αυτών ως κρίσιμων στη διαμόρφωση
αειφόρων πόλεων μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση του
ευρύτερου κοινού και την εφαρμογή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
http://polis.psed.duth.gr

