
 

        

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Διημερίδα 
«Εκπαιδευτικές Ανισότητες, 

Κοινωνική Παθογένεια και Σχολικές Κοινότητες: 
Εμπειρικά δεδομένα και σενάρια εκπαιδευτικής πολιτικής» 

 

Journées d’étude 
«Inégalités éducatives, pathogenèse sociale et                      

communautés scolaires: données empiriques et                                
projets de politique éducative» 

 

13-14 Μαρτίου 2015 
Novus City Hotel, Αθήνα 

Καρόλου 23 (Πλατεία Καραϊσκάκη) 
Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 Μαρτίου 

 

Εισαγωγικές παρεμβάσεις                                                            10.00-10.30 

 Νίκος Μουζέλης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

 Μιχάλης Κουρουτός, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

 Χρήστος Γούλας, Διευθυντής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

Introductory interventions 

 Nikos Mouzelis, Président du comité scientifique de KANEP-GSEE 

 Michalis Kouroutos, Conseilleur dirigeant de KANEP-GSEE  

 Christos Goulas, Directeur de KANEP-GSEE 

 

Χαιρετισμοί 

 

1η Συνεδρία                          10.30-12.30  

Συντονισμός: Δρ. Γιώργος Βούτσινος, Επιστημονικός Υπεύθυνος                         

του Προγράμματος, Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

πρώην Γενικός Γραμματέας ΕΚΔΔΑ, πρώην Πρόεδρος ΟΕΕΚ  

Coordination: Dr. Georgios Voutsinos, Responsable du Programme, 

Conseilleur Honoraire de l’Institut Pédagogique Grec, ex Secrétaire Général 

du Centre National d’Administration Grec, ex Président de l’Organisme 

d’Education et Formation Professionnelle  

 

Ομιλίες 

1. Odile COBACHO, Attachée de coopération éducative près l'Ambassade 

de France en Grèce – Institut français de Grèce / Ακόλουθος εκπαιδευτικής 

συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδος: 

«Évolution de la coopération éducative et linguistique France-Grèce. 

Importance des langues étrangères dans la réussite scolaire» 

«Εξέλιξη της εκπαιδευτικής και γλωσσικής συνεργασίας Γαλλίας-Ελλάδας. 

Σημασία των ξένων γλωσσών στην σχολική επιτυχία» 



 

2. M. Manuel de LIMA, inspecteur conseiller de la rectrice, délégué 

académique aux relations européennes et internationales et à la coopération 

(DAREIC) / Επιθεωρητής Σύμβουλος της Πρυτάνεως της Ακαδημίας του 

Κρετέιγ, Υπεύθυνος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και 

Συνεργασιών (ΤΕΔΣΣ): 

«Présentation du système éducatif français et de son pilotage» 

«Παρουσίαση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος και του τρόπου 

διοίκησης του»  

3. Mme Barbara CORDEAU, chargée de mission DAREIC / Επιστημονικός 

Συνεργάτης στην ΤΕΔΣΣ: 

«Présentation de l’académie de Créteil et de sa politique de coopération et 

d’ouverture internationales .» 

«Παρουσίαση της Ακαδημίας του Κρετέιγ και της πολιτικής της σε θέματα 

διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.» 

 

Συζήτηση  

 

Διάλειμμα                          12.30-13.00 

 

 

2η Συνεδρία                                    13.00-15.00 

Συντονισμός:  Μανώλης Κουτούζης, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ, Υπεύθυνος Τομέα 

Υλοποίησης Προγραμμάτων και Ερευνών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ / 

Coordination: Manolis Koutouzis, Professeur Adjoint à l’Université à 

Distance de Grèce / Responsable du secteur des programmes et de la 

recherche 

 

Ομιλίες 

1. M. Jean-Marc SERFATY inspecteur, chargé de l’éducation prioritaire / 

Επιθεωρητής, Υπεύθυνος για τις δράσεις εκπαιδευτικής προτεραιότητας 

(ΖΕΠ): 

«Présentation des politiques d’éducation prioritaire depuis 1981, de la mise en 

œuvre du réseau REP + au niveau académique et des actions pédagogiques 

visant à lutter contre les inégalités scolaires. 

Présentation des dispositifs nationaux et académiques de lutte contre la 

violence scolaire»   



 

«Παρουσίαση των πολιτικών εκπαιδευτικής προτεραιότητας από το 1981 και 

μετά. Η ανάπτυξη των Ενισχυμένων Δικτύων Σχολικής Προτεραιότητας 

(REP+) στο επίπεδο των εκπαιδευτικών περιφερειών και οι δράσεις 

αντιμετώπισης των σχολικών ανισοτήτων. 

Παρουσίαση εθνικών και περιφερειακών εγχειρημάτων ενάντια στη σχολική 

βία» 

  

2. Nίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ / 

Nikos Fotopoulos, Professeur Assistant à l’Université de Macédoine de 

l’Ouest, Collaborateur scientifique à KANEP-GSEE: 

«Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: διερευνώντας το ρόλο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε συνθήκες κρίσης» 

«Education et inégalités sociales: en quête du rôle des politiques éducatives 

en temps de crise» 

 

3. Κώστας Θεριανός, Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Εκπαιδευτικός / 

Kostas Therianos, Docteur en Sciences de l’Education, enseignant: 

«H ενδοσχολική επιμόρφωση ως μέσο άμβλυνσης των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων» 

«La formation continue des enseignants comme instrument de réduction des 

inégalités éducatives» 

 

Συζήτηση 

 

Διάλειμμα για φαγητό              15.00-16.00  

 

 

3η Συνεδρία                          16.00-17.30 

Συντονισμός: Γιώργος Χριστόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης, Msc, εκπαιδευτικός / 

Georgios Christopoulos, Doctorant en Sociologie de l’Education, enseignant 

 

 



 

Ομιλίες 

1.  Ντόνα Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών / 

Dona Papastilianou, Professeur à l’Université d’Athènes: 

«Η αποτελεσματικότητα Προγράμματος Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων σε Εκπαι-

δευτικούς σε θέματα εκφοβισμού-κακοποίησης» 

(Παπαστυλιανού, Α., Νικολαΐδης, Γ., Γιοβαζολιάς, Α., Συγγελάκη, Ε., Καρβέλη, Β., 

Ντιναπόγιας, Θ., Ρηγούτσου, Ε., Τσούβελας, Γ., Ψαρράκου, Μ.)  

«L’Efficacité du Programme de développement de compétences des 

enseignants en matière d’harcèlement et de maltraitance scolaires» 

  

2. M. Jean-François FOUQUES, chef d’établissement, pilote académique de 

la lutte contre le décrochage scolaire / Διευθυντής σχολικής μονάδας, 

Υπεύθυνος της Ακαδημίας του Κρετέιγ για την καταπολέμηση της σχολικής 

αποτυχίας: 

«Présentation du rôle et des missions du chef d’établissement, du climat 

scolaire et des actions de prévention de la violence»  

«Présentation du dispositif national de lutte contre le décrochage scolaire et 

des actions académiques» 

«Παρουσίαση του ρόλου και της αποστολής των Διευθυντών σχολικών 

μονάδων: το σχολικό κλίμα και οι δράσεις πρόληψης της σχολικής βίας.»   

«Παρουσίαση του εθνικού εγχειρήματος αντιμετώπισης της σχολικής 

αποτυχίας και ανάλογων περιφερειακών δράσεων» 

 

Συζήτηση  

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 Μαρτίου  

 

Στρογγυλή Τράπεζα                           10.00-13.00 

Συντονισμός: Nίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ /  

Coordination: Nikos Fotopoulos, Professeur Assistant à l’Université 

de Macédoine de l’Ouest, Collaborateur scientifique à KANEP-GSEE 

 

 



 

Συμμετέχουν / Participants: 

Ντόνα Παπαστυλιανού,  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

Dona Papastilianou, Professeur à l’Université d’Athènes 

M. Alain POTHET, inspecteur, chargés de l’éducation prioritaire / 

Επιθεωρητής, Υπεύθυνος για τις δράσεις εκπαιδευτικής προτεραιότητας 

(ΖΕΠ) 

M. Jean-François FOUQUES, chef d’établissement, pilote académique de la 

lutte contre le décrochage scolaire / Διευθυντής σχολικής μονάδας, 

Υπεύθυνος της Ακαδημίας του Κρετέιγ για την καταπολέμηση της σχολικής 

αποτυχίας 

Γ. Νικολαΐδης, ψυχίατρος, Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού / 

G. Nikolaidis, Psychiatre, Directeur du département de Santé Mentale et 

d’Assistance Sociale de l’Institut de Santé Infantile 


