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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ _ΗΜΕΡΙΔΑ_21 Μαΐου 2018  

Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια κ. Μαρία Σακελλαρίου 

 

Θέμα: «Η εξέλιξη της Προσχολικής Εκπαίδευσης στον 20ο 

και στις δυο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα» 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με την ευκαιρία του 

εορτασμού των 30 χρόνων του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

  

 

Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Καψάλη, κ. 

Κοσμήτορα, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι / προσκεκλημένοι 

ομιλητές, κ. Μπουζάκη και κ. Κικινή,  αγαπητές και αγαπητοί 

συνάδελφοι, αγαπητοί μας προπτυχιακοί  και μεταπτυχιακοί  

φοιτητές,  κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι! 

Σας καλωσορίζω εγκάρδια στις εργασίες της Επιστημονικής Ημερίδας με 

θέμα  «Η εξέλιξη της Προσχολικής Εκπαίδευσης στον 20ο και στις δυο 

πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα», που διοργανώνει Το Εργαστήριο 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, του Παιδαγωγικού Τμήμα-

τος Νηπιαγωγών και ο διδάσκων του μαθήματος «Ιστορική εξέλιξη του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», Αναπληρωτής Καθηγητής κ. 

Θωμάς Μπάκας. 

Αισθάνομαι την ανάγκη, ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής 

και Διδακτικής Μεθοδολογίας, να  ευχαριστήσω δημόσια από αυτό το 

βήμα, τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Θωμά Μπάκα, για την καθοριστική συμβολή του στην διοργάνωση αυτής 

της Επιστημονικής Ημερίδας, αλλά και για την εξαιρετική συνεργασία 

που έχουμε τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια στο πλαίσιο του Εργαστηρίου 

και του Τμήματος. Είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε κοινούς στόχους 

και  κοινά οράματα γι  ́ αυτό που σήμερα ονομάζομαι «Προσχολική 

Εκπαίδευση»! 
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Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους εκλεκτούς 

προσκεκλημένους μας, αγαπητούς συναδέλφους, που με ευχαρίστηση 

δέχτηκαν να συμμετέχουν στην Ημερίδα μας και να καταθέσουν την 

επιστημοσύνη και τη βαθιά γνώση τους για τα αφήγημα της « 

Προσχολικής Εκπαίδευσης»  στη ελληνική πραγματικότητα.   

Ευχαριστώ από καρδιάς, τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Πατρών, κ. Σήφη Μπουζάκη, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του 

και την συμμετοχή του, την Ημερίδα μας. Ο κ. Μπουζάκης ήταν και είναι 

πάντα αρωγός στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Εργαστηρίου και 

του Τμήματος και είμαστε ευγνώμονες για την μεγάλη συνεισφορά του 

και τη φιλία του. 

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 

(ΔΟΕ), αγαπητό συνάδελφο κ. Θανάση Κικινή, γιατί για μια ακόμη 

φορά, με την παρουσία του σήμερα εδώ, υπογραμμίζει με καίριο 

τρόπο…αυτό ακριβώς που θα μας εισηγηθεί! Τους αγώνες της ΔΟΕ για 

την πανεπιστημιακή μόρφωση των δασκάλων και των νηπιαγωγών της 

χώρας μας.    

Η Επιστημονική Ημερίδα πραγματοποιείται με την ευκαιρία του 

εορτασμού των 30 χρόνων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές 

του το Ακαδημαϊκό Έτος 1987-1988. «30 χρόνια δημιουργίας» σε όλες 

τις περιοχές παραγωγής της γνώσης. Χαρακτηριστικά, όπως είναι η 

δημιουργία, η καινοτομία, η προοπτική, πάντα σε συνδυασμό με τη 

γνώση και την έρευνα.  

Η πορεία που έχει διαγράψει επί 30 χρόνια το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι επιστήμονες που το 

έχουν υπηρετήσει, η υψηλή επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών του 

και οι επιστημονικές και ερευνητικές διακρίσεις, σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, το καθιστούν ένα από τα καλύτερα παιδαγωγικά τμήματα 

νηπιαγωγών  στην Ελλάδα και ένα σημαντικό παράγοντα καταξίωσης και 

αναγνώρισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνολικά. 

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

έχει συνεισφέρει στην προπτυχιακή και από το ακαδ. έτος 2014-2015 στη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση σημαντικού αριθμού επιστημόνων και έχει 

καταξιωθεί στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

ως ένας εκπαιδευτικός και ερευνητικός φορέας υψηλού κύρους. 

Παράλληλα, η διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία των 
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Ιωαννίνων και της περιφέρειας Ηπείρου γενικότερα, έχει συντελέσει σε 

αμοιβαία επωφελείς συνέργειες, καταδεικνύοντας έτσι τον εξωστρεφή 

του χαρακτήρα.  

Νοιώθω ευλογημένη που είχα την τιμή, να υπηρετήσω το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών, από την θέση του Προέδρου του Τμήματος, 

τέσσερα χρόνια και τρείς μήνες, συμβάλλοντας στην ανοδική του 

ακαδημαϊκή πορεία. 1η Σεπτεμβρίου του 2013 - 30 Νοεμβρίου του 2017. 

Συλλογική προσπάθεια για το στόχο της αριστείας, στον τομέα της 

έρευνας και εμμονή στις προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου 

με επιτυχία.  

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, σε περιόδους κρίσης για την Ελλάδα και 

το ελληνικό Πανεπιστήμιο, την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 

όπως η σημερινή, γιατί αποτελούν το μέσο, αλλά και το χώρο 

ακαδημαϊκής σκέψης και αναστοχαστικού διαλόγου, για ακαδημαϊκούς, 

ερευνητές/τριες, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς 

φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και επαγγελματίες στην 

Εκπαίδευση και την Παιδαγωγική στην παιδική ηλικία. 

Το εύρος του ακροατηρίου και η θέρμη που αγκαλιάζεται ένα τέτοιο 

γεγονός από τους φοιτητές, αλλά και τους επαγγελματίες παιδαγωγούς 

της προσχολικής ηλικίας, μας γεμίζει με αισιοδοξία. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

επιστήμονες της εκπαίδευσης, ενημερώνονται και δηλώνουν παρόν στις 

εξελίξεις του χώρου μας. 

Επιτρέψτε μου να σημειώσω, ότι ο δραστήριος ρόλος που θα πρέπει να 

αναλάβουν οι επαγγελματίες του χώρου μας στην καθιέρωση της 

ατζέντας για την «Προσχολική Εκπαίδευση», αναφέρεται σε δύο σημεία : 

Α) στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών, να λειτουργούν ως φορείς 

αλλαγής και να φέρνουν τη δυναμική της αλλαγής στο χώρο 

μας…δηλαδή να μετασχηματίζουν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες  και το 

πρότυπο της μάθησης, ώστε να εκπαιδεύουμε υπεύθυνους πολίτες, 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ευέλικτους εργαζόμενους, μέσα σε 

ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες….και τα εμπόδια που αυτό φέρνει… και  

Β) στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών, να λειτουργούν ως σύγχρονοι 

επαγγελματίες της γνώσης, και της επιστήμης της εκπαίδευσης. 

Επομένως, είμαστε οι άνθρωποι που εξ ’αντικειμένου πρέπει να 

οραματιστούμε για την κοινωνία και τους πολίτες του μέλλοντος. 
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Επιτρέψτε μου δυο λόγια για το Εργαστήριο Παιδαγωγικής  και 

Διδακτικής Μεθοδολογίας. 

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας ιδρύθηκε το 

2003 με το υπ’ αρ.111 Π.Δ. (ΦΕΚ 99/29-4-2003) και εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 

Παιδαγωγικής, της Προσχολικής Παιδαγωγικής, της Διδασκαλίας και 

των Εφαρμογών της. Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και σε 

υποψηφίους διδάκτορες και συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς της πράξης, 

Σχολικούς Συμβούλους, γονείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και  

φορείς που εμπλέκονται σε θέματα εκπαίδευσης. Οργανώνει και 

υποστηρίζει επιστημονικά συνέδρια εθνικά και διεθνή, συμπόσια και 

ημερίδες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και έδρες 

της UNESCO. Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται  στην Έρευνα των 

Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας, μεταξύ άλλων μέσα από το 

Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί 

τις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών για την υποχρεωτική Πρακτική 

Άσκηση.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε την διοργάνωση Συνεδρίων και Συμποσίων, 

εθνικών και διεθνών όπως : 

-«Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική 

πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία», συν διοργάνωση του ΙΓ΄ 

Διεθνούς Συνεδρίου με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. 

.-Διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής Παιδαγωγικής 

με τίτλο «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική 

Ηλικία»,  

- «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών και 

στη Διδασκαλία» με  συν διοργάνωση με το Τμήμα Επιστημών Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, το University of Nicosia, το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας 

της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο 

Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου  Πατρών. 
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     Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, 

για την τιμητική του παρουσία, καθώς και στον κ. Κοσμήτορα και στην 

κ. Πρόεδρο. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο, σε 

αυτήν την επιστημονική διοργάνωση, να ευχαριστήσω όλους εσάς για 

την παρουσία σας σήμερα εδώ και τον μαγικό τρόπο που έχετε να 

στέλνετε θετικά μηνύματα γύρω σας, και  να ευχηθώ καλή επιτυχία!!! 

Επιστημονικές Ημερίδες όπως η σημερινή, αναδεικνύουν τον 

προβληματισμό του παρόντος, αλλά  και τις προοπτικές του μέλλοντος, 

στο πλαίσιο πάντα, του ότι, η εκπαίδευση είναι «κατεξοχήν πολιτική 

πράξη».  

Εύχομαι το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και καταξίωση στον 

ακαδημαϊκό χώρο, με το στόχο της αριστείας στην εκπαιδευτική έρευνα 

και να είναι σε θέση να επιδείξει ουσιαστική, διεθνώς αναγνωρισμένη, 

συνεισφορά στην έρευνα, στην καινοτομία και στη δημιουργική 

κουλτούρα, παραμένοντας συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία! 

 Καλώς ήρθατε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών!  

Η  Διευθύντρια του Εργαστηρίου  

Μαρία Σακελλαρίου 

Καθηγήτρια  
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