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ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 

 

1954  Ϊτοσ γϋννηςησ 

1972  Απολυτόριο εξαταξύου Γυμναςύου 

1978 Πτυχύο Υιλοςοφικόσ χολόσ/Σμόμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

πουδών/Νεϐτερο, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

1979 Maîtrise de Linguistique, Université Stendhal Grenoble III (Langues et 

Lettres)- Grenoble 

1980 D.E.A. Dialectologie et Geolinguistique, Université Stendhal Grenoble 

III (Langues et Lettres)- Grenoble 

 

1980-1982  τρατιωτικό θητεύα 

1982  Διοριςμϐσ ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, Υιλϐλογοσ καθηγητόσ, 

κλϊδοσ Α2, Λϑκειο Γουμϋνιςςασ Κιλκύσ 

1984 -1987  Απϐςπαςη ςτην Παιδαγωγικό Ακαδημύα Αλεξανδροϑπολησ 

1987-1989 Απϐςπαςη ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Αλεξανδροϑπολησ 

1989- 1991 Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, Γυμνϊςιο Δρυμοϑ 

Θεςςαλονύκησ 

1990- 1992 Απϐςπαςη ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ  Θεςςαλονύκησ 
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1992  Διδακτορικϐ Δύπλωμα τησ Υιλοςοφύασ/Σμόμα Υιλολογύασ τησ 

Υιλοςοφικόσ  χολόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 

1991- 1997 Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, 160 Λϑκειο Θεςςαλονύκησ 

1997- 1998 Απϐςπαςη ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ Υλώρινασ 

1998- 2000 Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, Πειραματικϐ χολεύο 

Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ 

2000  Διοριςμϐσ (ΥΕΚ. 240/4-10-2000) ςε θϋςη Λϋκτορα με γνωςτικϐ 

αντικεύμενο «Ελληνικό Λογοτεχνύα με ϋμφαςη ςτην Παιδικό Λογοτεχνύα», 

ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ, Α. Π. Θ. 

2005  Διοριςμϐσ (ΥΕΚ. 187/3-8-2005) ςε θϋςη Επύκουρου Καθηγητό με 

γνωςτικϐ αντικεύμενο «Ελληνικό Λογοτεχνύα με ϋμφαςη ςτην Παιδικό 

Λογοτεχνύα», ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ, Π. 

Δ. Μ. 

2005   Επύςκεψη ςυνεργαςύασ με I.U.F.M. Orleans-Tours κατϊ το διϊςτημα 

Νοϋμβριοσ-Δεκϋμβριοσ. 

 

2006  Επύςκεψη ςτο πλαύςιο ανταλλαγών ERASMUS Δ.Ε.Π. ςτο Σμόμα 

Επιςτημών τησ Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου Κϑπρου κατϊ το διϊςτημα 

23-30-2006. 

  

2008-2009  Α' Εξϊμηνο. Εκπαιδευτικό ϊδεια εξωτερικοϑ για διδαςκαλύα και 

ϋρευνα ςτο Νεοελληνικϐ Ινςτιτοϑτο τησ ορβϐννησ (Paris IV).  

 

2009 Μονιμοπούηςη (ΥΕΚ. 428/05-06-2009 τ. Γ') ςε θϋςη Επύκουρου 

Καθηγητό με γνωςτικϐ αντικεύμενο «Ελληνικό Λογοτεχνύα με ϋμφαςη ςτην 

Παιδικό Λογοτεχνύα» ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Υλώρινασ, Π. Δ. Μ. 
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2010 Διοριςμϐσ (ΥΕΚ. 1254/31-12-2010 τχ. Γ') ςε θϋςη Αναπληρωτό 

Καθηγητό με γνωςτικϐ αντικεύμενο «Ελληνικό Λογοτεχνύα με ϋμφαςη ςτην 

Παιδικό Λογοτεχνύα», ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Υλώρινασ, Π. Δ. Μ. 

 

2015   Διοριςμϐσ με  Πρϊξη του Προϋδρου τησ Διοικοϑςασ Επιτροπόσ αρ. 

1532/15.12.2014 (ΥΕΚ   76/Γ/17.02.2015)  ςε θϋςη Καθηγητό πρώτησ 

βαθμύδασ με γνωςτικϐ αντικεύμενο «Ελληνικό Λογοτεχνύα με ϋμφαςη ςτην 

Παιδικό Λογοτεχνύα», ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Υλώρινασ, Π. Δ. Μ. 

 

2015-2016   Επιςτημονικό Ωδεια. Πρυτανικό Πρϊξη, αρ. 3/ 01/09/2015, απϐ 

01/09/2015 ϋωσ 31/08/2016. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Διορύςτηκα ςτη Μϋςη Εκπαύδευςη το 1982 και ϋωσ το 2000, οπϐτε 

εκλϋχτηκα και διορύςτηκα ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Υλώρινασ, δύδαξα μαθόματα τησ ειδικϐτητϊσ μου (Υιλϐλογοσ), δηλαδό τα 

μαθόματα, Νϋα Ελληνικό Γλώςςα, Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα, Νϋα Ελληνικό 

Λογοτεχνύα, Ελληνικό Ιςτορύα και Φιλοςοφύα. 

το διϊςτημα τησ πενταετύασ (1984 -1989) δύδαξα με ανϊθεςη τα αυτοτελό 

αντικεύμενα, «Ελληνικό Γλώςςα», «Ελληνικό Λογοτεχνύα» και «Παιδικό 

Λογοτεχνύα» ςτην Παιδαγωγικό Ακαδημύα Αλεξανδροϑπολησ και ςτο 

Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Αλεξανδροϑπολησ. 

την Αλεξανδροϑπολη επύςησ, δύδαξα με ανϊθεςη ςτη χολό Επιμϐρφωςησ 

Δαςκϊλων Αλεξανδροϑπολησ (. Ε. Λ. Δ. Ε.) το αντικεύμενο «Παιδικό 

Λογοτεχνύα» κατϊ τα ϋτη 1984-1989. 

το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Θεςςαλονύκησ δύδαξα το 

αντικεύμενο «Η πούηςη για παιδιϊ και νϋουσ» ςε ςυνεργαςύα με την Επύκουρη 
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Καθηγότρια Μελπομϋνη Κανατςοϑλη κατϊ το εαρινϐ εξϊμηνο των ετών 

1992-1993 και 1993-1994. 

το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ δύδαξα τα 

αντικεύμενα «ϑντομα Πεζογραφικϊ Εύδη» ςε ςυνεργαςύα με τον Επύκουρο 

Καθηγητό Δ. ουλιώτη κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1996-1997 και «Ελληνικό 

Λαογραφύα» ςε ςυνεργαςύα με τον Αναπληρωτό Καθηγητό Ε. Ζεγκύνη κατϊ 

τα ακαδημαώκϊ ϋτη 1996-1997 και 1997-1998. 

 

το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Θεςςαλονύκησ δύδαξα το 

αντικεύμενο «Παιδικό Λογοτεχνύα» ςε ςυνεργαςύα με την Επύκουρη 

Καθηγότρια Μελπομϋνη Κανατςοϑλη ςτο πρϐγραμμα του Σμόματοσ για την 

Ακαδημαώκό και Επαγγελματικό αναβϊθμιςη των εκπαιδευτικών (ΕΠΕΑΕΚ) 

κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1998. 

 

το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ δύδαξα το 

αντικεύμενο «Παιδικό Λογοτεχνύα» ςτο πρϐγραμμα του Σμόματοσ για την 

Ακαδημαώκό και Επαγγελματικό αναβϊθμιςη των εκπαιδευτικών (ΕΠΕΑΕΚ) 

κατϊ το εαρινϐ εξϊμηνο του ϋτουσ 1998-99. 

Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2000-2001 μϋχρι ςόμερα διδϊςκω ςτο 

Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ ςτο πλαύςιο του 

Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών υποχρεωτικϊ και κατ' επιλογόν 

μαθόματα. Σα τελευταύα ακαδημαώκϊ ϋτη διδϊςκω τα εξόσ μαθόματα: Τ 207 

«Ελληνικό Παιδικό-Νεανικό Λογοτεχνύα», ΤΕ 232 «Νεοελληνικό 

Πούηςη-Παιδικό Πούηςη», ΤΕ 244 «Πεζογραφικό Λογοτεχνύα για Παιδιϊ και 

Εφόβουσ», ΤΕ 243 «Διδακτικό τησ Λογοτεχνύασ». 

Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2004 μϋχρι ςόμερα ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 

Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ 

δύδαξα τα μαθόματα: 

 

1. Σύγχρονεσ Μϋθοδοι Διδαςκαλύασ τησ Λογοτεχνύασ (2004-2005) 

2. Θϋματα Παιδικόσ Λογοτεχνύασ (2005-2009) 
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3. ΑΝΤ 001 Θϋματα Λογοτεχνύασ και πολιτιςμού (2010-2017) 

4. Δημιουργικό Γραφό και Παιδικό Λογοτεχνύα  (2014-2017) 

 

υμμετεύχα ςτο πρϐγραμμα ΕΠΕΑΕΚ / ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

«Εργαςτόριο / Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη — Εκπαύδευςη 

Σςιγγανοπαύδων» ςτη θεωρητικό διδαςκαλύα κατϊ το χειμερινϐ εξϊμηνο του 

2003-2004 ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ με 

θϋμα: «Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη και Λογοτεχνύα». 

το πλαύςιο επύςκεψόσ μου ςτο I.U.F.M. Orleans-Tours κατϊ το διϊςτημα 

Νοϋμβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2005 ςυμμετεύχα ςε ςεμινϊρια, ϋκανα παρεμβϊςεισ 

ςτο πλαύςιο μαθημϊτων καθηγητών και δαςκϊλων ςε πειραματικϊ χολεύα, 

Γυμνϊςια και Λϑκεια καθώσ και ςε μαθόματα Παιδικόσ Λογοτεχνύασ ςτο 

Αμφιθϋατρο τησ χολόσ. 

το Πλαύςιο του Προγρϊμματοσ ανταλλαγών ERASMUS Δ.Ε.Π. του Σμόματοσ 

Επιςτημών τησ Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου Κϑπρου κατϊ το διϊςτημα 23-30 

επτεμβρύου του 2006 ςε ςυνϋχεια τησ επύςκεψησ ERASMUS τησ Δροσ 

ταυροϑλασ Σςιπλϊκου πραγματοπούηςα παρεμβϊςεισ και τισ εξόσ διαλϋξεισ: 

1. Δύωρη διϊλεξη με θϋμα «Αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ ςτην Παιδικό 

Λογοτεχνύα» για το μεταπτυχιακϐ ςεμινϊριο ΕΠΑ 730-Γλώςςα, Κουλτούρα 

και Εκπαύδευςη. 

2. Δύωρη διϊλεξη με θϋμα «Θϋματα μετανϊςτευςησ και ετερϐτητασ ςτη 

λογοτεχνύα» για το μεταπτυχιακϐ ςεμινϊριο ΕΠΑ 730-Γλώςςα, Κουλτούρα 

και Εκπαύδευςη. 

3. Δύωρη διϊλεξη με θϋμα «Αφηγόματα μϑηςησ-μυθιςτορόματα μαθητεύασ 

ςτην Παιδικό Λογοτεχνύα» ςτο προπτυχιακϐ μϊθημα ΕΠΑ 322-Διδακτικό τησ 

Ελληνικόσ Γλώςςασ ΙΙ. 

4. Δύωρη διϊλεξη με θϋμα «Η διδακτικό τησ Λογοτεχνύασ» ςτο προπτυχιακϐ 

μϊθημα ΕΠΑ 322-Διδακτικό τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ ΙΙ. 

υμμετεύχα ςτο πρϐγραμμα τησ Διευρυμϋνησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ 2006-2007 

του Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ (ΤΕ 448 

«Χυχολογύα τησ παιδικόσ ηλικύασ και υποςτόριξη ςτην Εκπαύδευςη»), με 
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θϋμα «υμβολό τησ Παιδικόσ Λογοτεχνύασ ςτην ψυχικό υγεύα, την ϋκφραςη 

ςυναιςθημϊτων του παιδιοϑ, την κατανϐηςη του εαυτοϑ, και γενικϐτερα 

ςτην υποςτόριξη των διαπροςωπικών ςχϋςεων». 

Επύςησ, τον Νοϋμβριο (6-7/11/2007) ςυμμετεύχα ωσ υπεϑθυνοσ 

εργαςτηρύου ςτισ εργαςύεσ τησ Επιςτημονικόσ Διημερύδασ που 

πραγματοποιόθηκε ςτη Υλώρινα, με θϋμα «Μεθοδολογικϊ και 

Επιςτημολογικϊ Ζητόματα υγγραφόσ Επιςτημονικών Εργαςιών», με ειδικϐ 

θϋμα ειςόγηςησ «Σεχνογραφύα εργαςιών ςτη Λογοτεχνύα». 

Κατϊ το χειμερινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2008-2009, μετϊ απϐ 

πρϐςκληςη του Henri Tonnet, διευθυντό του Νεοελληνικοϑ Ινςτιτοϑτου τησ 

ορβϐννησ (Paris IV), ςτο πλαύςιο του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ του 

Ινςτιτοϑτου δύδαξα το ειδικϐ θϋμα «Η Πεζογραφύα τησ «χολόσ τησ 

Θεςςαλονύκησ»» και εκπϐνηςα ϋρευνα για την πεζογραφύα του μοντερνιςτό 

ςυγγραφϋα Αλκιβιϊδη Γιαννϐπουλου, η οπούα δημοςιεϑτηκε ςτο περιοδικϐ 

Revue d' études néo-helléniques του Ινςτιτοϑτου. 

υμμετεύχα ωσ Επϐπτησ Καθηγητόσ των αςκοϑμενων φοιτητών τησ 

Παιδαγωγικόσ χολόσ Υλώρινασ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ 

ςτο Πρϐγραμμα «Διευρυμϋνη Πρακτικό Ωςκηςη του Σμόματοσ Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ 2010-2015», η οπούα εύναι ενταγμϋνη ςτο πλαύςιο του 

Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Εκπαύδευςη και Διϊ Βύου Μϊθηςη». 

Διδαςκαλύα ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών «Δημιουργικό Γραφό» τησ 

Παιδαγωγικόσ χολόσ Υλώρινασ, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ το μϊθημα, 

«Δημιουργικό Γραφό και Παιδικό Λογοτεχνύα» κατϊ το εαρινϐ εξϊμηνο του 

ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2014-2015. 

Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2010 μϋχρι ςόμερα ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 

Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ 

διδϊςκω το μϊθημα: ΑΝΤ 001 Θϋματα λογοτεχνύασ και πολιτιςμού 

(2010-2017). 
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Διδαςκαλύα ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών του Υιλολογικοϑ 

Σμόματοσ του Α.Π.Θ., ΝΕΦ 609. Ειδικϊ Θϋματα Λογοτεχνύασ κατϊ το εαρινϐ 

εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2015-2016.  

Διϊλεξη  ςε Colloquium του Υιλολογικοϑ Σμόματοσ του Α.Π.Θ με θϋμα «Απϐ 

το εφηβικϐ μυθιςτϐρημα του Μεςοπολϋμου ςτο νεανικϐ μυθιςτϐρημα τησ 

μεταπολύτευςησ: ςυγκλύςεισ, αποκλύςεισ, και ςυνϋχειεσ». 

Διδαςκαλύα μεταφραςμϋνων ςτα Γαλλικϊ παιδικών μυθιςτορημϊτων τησ 

Ωλκησ Ζϋη και τησ Ελϋνησ Δικαύου με γενικϐ θϋμα «Δημοκρατύα και 

Πρϐςφυγεσ», ςτο πλαύςιο ανταλλαγόσ διδαςκϐντων με το πρϐγραμμα 

Erasmus+ ςτο University of Tours-Orleans, France, Higher School of 

Education. 

Διδαςκαλύα ςτο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών «Δημιουργικό Γραφό» 

τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ Υλώρινασ, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ, το 

μϊθημα «Δημιουργικό Γραφό και Παιδικό Λογοτεχνύα»,  κατϊ το εαρινϐ 

εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2016-2017. 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Πτυχιακϋσ 

Επϐπτησ Καθηγητόσ 

Μακρό Πολυξϋνη, «Σο παιδικϐ και νεανικϐ μυθιςτϐρημα ςτον Μεςοπϐλεμο, 

1920-1940», Υλώρινα, 2010. 

 

Βλαχογιϊννη Γιοϑλα, «Η εικονογρϊφηςη ςτο παιδικϐ βιβλύο: απϐψεισ 

δαςκϊλων και μαθητών», Υλώρινα, 2010. 

 

Πανϊτςα Ναταλύα, «Ο ανθρωπομορφιςμϐσ ςτην παιδικό λογοτεχνύα», 

Υλώρινα, 2010. 

 

Υουνταλό οφύα, «Σο λαώκϐ παραμϑθι και οι ςϑγχρονεσ επαναγραφϋσ του: 

υφολογικό και ιδεολογικό διερεϑνηςη», Υλώρινα, 2012. 

 

Ηλδικύδησ Παςχϊλησ, «Οι παιδαγωγικού μϑθοι του Γιϊννη Περγιαλύτη ϐπωσ 

δημοςιεϑτηκαν ςτο περιοδικϐ Διϊπλαςισ των Παύδων», Υλώρινα, 2012.  

 

Φαραλϊμπουσ Φριςτϐδουλοσ, «Ο εθνικϐσ ποιητόσ Βαςύλησ Μιχαηλύδησ: 

Αναγνώριςη, καθιϋρωςη και παρουςύα του ϋργου του ςτη δημϐςια 

εκπαύδευςη τησ Κϑπρου», Υλώρινα 2011. 

 

Λαγοϑια Ελϋνη-Μαρύα, «Σο παραμϑθι: ϋρευνα των απϐψεων των δαςκϊλων 

για τη διδακτικό του αξιοπούηςη», Υλώρινα, 2012. 

 

Φατζηγιϊννη Παναγιώτησ, «Σα Ανθολϐγια Λογοτεχνικών Κειμϋνων του 

Δημοτικοϑ χολεύου ςε Ελλϊδα και Κϑπρο με βϊςη τα ΔΕΠΠ και ΑΠ: 

υγκριτικό παρουςύαςη», Υλώρινα, 2013. 

 

Καραγιαννοποϑλου Ελευθερύα, «Μη ορθολογικϊ ςτοιχεύα (μαγικϐ, θαυμαςτϐ, 

μυθικϐ) ςτο παιδικϐ-εφηβικϐ μυθιςτϐρημα», 2013. 
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κυθιώτησ Πϋτροσ, «Η μορφολογύα του ποιόματοσ ςτη μεταπολεμικό πούηςη 

τησ Υλώρινασ: ϋρευνα ςτα δημοςιευμϋνα ποιόματα ςτο περιοδικϐ του Υ. . 

Υ.  «Ο Αριςτοτϋλησ» (1957-1974)», (2013). 

 

Ανδρύκου Αςημύνα, «Ϊρευνεσ για τισ προτιμόςεισ των μαθητών-αναγνωςτών 

του Δημοτικοϑ χολεύου ςχετικϊ με τα θϋματα και τουσ όρωεσ/χαρακτόρεσ 

τησ παιδικόσ λογοτεχνύασ», (2013). 

 

Λιθοξοΐδησ τυλιανϐσ, «Διδακτικϋσ προςεγγύςεισ και εφαρμογϋσ 

διαπολιτιςμικόσ λογοτεχνύασ των βαλκανικών λαών ςτην ελληνικό 

εκπαύδευςη», (2014). 

 Σςελϋπη Κωνςταντύνα, «Η ςυμβολό τησ διδαςκαλύασ του παραμυθιοϑ ςτην 

ανϊπτυξη των γλωςςικών και κοινωνικών δεξιοτότων ςε παιδιϊ 

προςχολικόσ και ςχολικόσ ηλικύασ». (2015) 

Βύτςα Ιφιγϋνεια, «Εικονογραφημϋνα παιδικϊ βιβλύα με θϋμα τον θϊνατο», 

(2015) 

 

Σϊςιου Νύκη, «Υιλαναγνωςύα και Βιβλιοθόκη: ϑγχρονεσ πρακτικϋσ 

προώθηςησ του λογοτεχνικοϑ βιβλύου για παιδιϊ και νϋουσ», (2017) 

Φριςτοδοϑλου Ευγενύα, «Γραφό-Ανϊγνωςη και Υιλαναγνωςύα ςτο χολεύο», 

(2017) 

 

Παπαώωϊννου Μαρύα - Νικολϋττα, «Η μϋθοδοσ των διδακτικών ςεναρύων ςτη 

λογοτεχνύα: θεωρύα και εφαρμογό ςτην Εκπαύδευςη», (2017) 

 

(β΄ βαθμολογητόσ) 
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Βλϊχου Ειρόνη, «Προαγωγό του γραπτοϑ λϐγου των μαθητών - Ϊνα 

διδακτικϐ ςενϊριο για το παραμϑθι», (2015). 

 

Mουρτιϊδου Φριςτύνα, « Πϋντε ςταγϐνεσ Ιςτορύασ», (2017).  

 

Μεταπτυχιακϋσ Εργαςύεσ (Διπλωματικϋσ, Διδακτορικϋσ) 

Μϋλοσ Σριμελοϑσ Επιτροπόσ 

 

Σατιϊνα Παπϊ, «Η εικϐνα τησ Ελλϊδασ ςτα εγχειρύδια τησ ςειρϊσ Στη χώρα 

του Αριςτοτϋλη για την εκμϊθηςη τησ ελληνικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ», 

Υλώρινα, 2008. 

Αςημύνα Μπακϊλογλου, «Οι φραςεολογιςμού τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ: 

θεωρητικό προςϋγγιςη και διδακτικό», Υλώρινα, 2008. 

 

Ιωϊννα Καώϊφα, «Ανϊπτυξη, εφαρμογό και αξιολϐγηςη κειμϋνου 

μαθηματικόσ λογοτεχνύασ για τη διδαςκαλύα των κλαςμϊτων», Υλώρινα, 

2012. 

Πϋτροσ κυθιώτησ, «Η εργαλειακό χρόςη του ποιητικοϑ λϐγου: ϋρευνα πϊνω 

ςτα τεϑχη του περιοδικοϑ του Υ. . Υ.  «Ο Αριςτοτϋλησ» (1957-1974)», 2016. 

Ανδρύκου Αςημύνα, «Η ςυμβολό του comic ςτην ιςτορικό εκπαύδευςη: 

διερεϑνηςη τησ ανϊπτυξησ τησ ιςτορικόσ ςκϋψησ και τησ ενύςχυςησ τησ 

φιλαναγνωςύασ με διδακτικό αξιοπούηςη του ιςτορικοϑ comic», (2016).  

Αθηνϊ Λιϊςου, «Παιδικϊ βιβλύα ιςτορύασ: Καταγραφό, ϋρευνα και η ςυμβολό 

τουσ ςτην ιςτορικό κατανϐηςη», 2017. 
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Μεταπτυχιακϋσ Διπλωματικϋσ 

 

Επϐπτησ Καθηγητόσ 

Ηλιϊδησ Θεϐδωροσ, «Όψεισ φιλαναγνωςύασ: Ϊρευνεσ των απϐψεων των 

παιδιών και εφόβων για την ανϊγνωςη μυθιςτορημϊτων», Υλώρινα, 2014. 

 

Κουκαροϑδη Φριςτύνα, «Οι μεταφρϊςεισ των παραμυθιών του Φανσ-Κρύςτιαν 

Ωντερςεν και η Παιδικό Λογοτεχνύα ςτην Ελλϊδα: λογοτεχνικϋσ, 

παιδαγωγικϋσ, και ιδεολογικϋσ διαςτϊςεισ», Υλώρινα, 2016. 

 

Καβουρματςύδου τεφανύα, «Μια ςυγκριτικό μελϋτη μετϊφραςησ: ϋλμασ 

Λϊγκερλεφ, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, απϐπειρα 

μετϊφραςησ των ϋξι πρώτων κεφαλαύων του ςουηδικοϑ μυθιςτορόματοσ 

ςτα ελληνικϊ», Υλώρινα 2017. 

 

οφύα Ιωαννύδου, «Η διδαςκαλύα τησ Λογοτεχνύασ: Οι απϐψεισ των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογό των Νϋων Προγραμμϊτων πουδών ςτην 

Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Didactics of Literature: 

Teachers' views upon curriculum and syllabus in Primary and Secondary 

education.», Υλώρινα 2017. 

 

 

Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ 

Μϋλοσ Επταμελοϑσ Επιτροπόσ Διδακτορικό Διατριβό 

 

Όλγα Μοϑςιου-Μυλωνϊ, «Η διδαςκαλύα τησ νϋασ Ελληνικόσ ςτο Δημοτικϐ 

ςχολεύο ςόμερα: Οργανωτικϋσ και διδακτικϋσ πρακτικϋσ», Υλώρινα, 2005. 
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ταυρύδου Γεωργύα, «Η ανϊπτυξη τησ διαπολιτιςμικόσ δεξιϐτητασ ςτην 

εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών: ϋνα εκπαιδευτικϐ πακϋτο για την 

εκπαύδευςη και την επιμϐρφωςη των δαςκϊλων». Υλώρινα, 2014. 

 

Παναγιωτύδησ Γεώργιοσ, «Λογοτεχνικό Θεωρύα και διδακτικό πρακτικό. Ίςοσ 

Ιηςοϑσ. Μυθιςτϐρημα ςαν διατριβό». Υλώρινα, 2017. 

Μϋλοσ Σριμελοϑσ Επιτροπόσ 

Διδακτορικό Διατριβό (εν εξελύξει) 

Καώϊφα Ιωϊννα, «Εφαρμογό καινοτϐμων μεθϐδων ςτη διδαςκαλύα νοερών 

υπολογιςμών με κλϊςματα ςε μαθητϋσ με και χωρύσ δυςκολύεσ ςτα 

μαθηματικϊ», 2013. 

 

Επϐπτησ Καθηγητόσ 

Διδακτορικό Διατριβό  (εν εξελύξει) 

 Βλϊχου Παναγιώτα, «Η διαχεύριςη του βιώματοσ ςτην παιδικό λογοτεχνύα 

των Ι. Δ. Ιωαννύδη, Ωλκησ Ζϋη, οφύασ Υύλντιςη», Υλώρινα 2013. 

Γκϐρα Ελϋνη, «Σο δικϐ ςου εργαςτόρι Δημιουργικόσ Γραφόσ. Σρϐποι να τα 

καταφϋρεισ», Υλώρινα 2017. 
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

το πλαύςιο των μεταπτυχιακών μου ςπουδών (Diplôme d' Etudes 

Αpprofondies (D. E. A.) ςτη Γεογλωςςολογύα, 1979-80) πραγματοπούηςα 

ϋρευνα ςτην Ποντιακό διϊλεκτο με ειδικϐ θϋμα το φωνολογικϐ ςϑςτημα του 

ποντιακοϑ ιδιώματοσ που μιλιϋται ςτη κοπιϊ ερρών και το οπούο ανόκει 

ςτο ιδύωμα τησ Φαλδύασ του ιςτορικοϑ Πϐντου. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπϐνηςησ τησ διατριβόσ μου, 1990-1992, διερεϑνηςα 

τα κριτικϊ κεύμενα του Γιώργου Θϋμελη για τη νεοελληνικό μεταπολεμικό 

πούηςη, ςτην εφημερύδα Η Καθημερινό των ετών 1962, 1966, 1967. 

Κατϊ το χειμερινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 1992-1993 ςυνϋβαλα 

ςτην ϋρευνα και καταγραφό των παιδικών εντϑπων (λογοτεχνικών, 

μαθητικών) που αποτϋλεςαν υλικϐ και θϋμα ταυτϐχρονα του υμποςύου το 

«Παιδικϐ Ϊντυπο». 

Επύςησ, κατϊ το χειμερινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 1993-94 

διενόργηςα ϋρευνα με θϋμα την Παιδικό Λογοτεχνύα ςτα περιοδικϊ Νϋα 

Εςτύα και Λαογραφύα. Αποδελτύωςα και καταλογογρϊφηςα ομϐθεμα ϊρθρα, 

κριτικϋσ κλπ. των περιοδικών και τα κατϋθεςα ςτο αρχεύο του Παιδαγωγικοϑ 

Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Θεςςαλονύκησ ωσ υλικϐ για περαιτϋρω 

ϋρευνα. 

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2000 πραγματοπούηςα ϋρευνα για τη 

δημοςιευμϋνη πούηςη (πρωτϐτυπη και απϐ μετϊφραςη) ςτο βραχϑβιο αλλϊ 

πολϑ ενδιαφϋρον -απϐ την ϊποψη τησ νεωτερικϐτητασ ςτη Λογοτεχνύα και 

ιδιαύτερα ςτην πούηςη- περιοδικϐ τησ Θεςςαλονύκησ Κοχλύασ (1945-1948). 

Κατϊ τα ϋτη 2003-2005 πραγματοπούηςα ϋρευνεσ για το λαώκϐ ποντιακϐ 

παραμϑθι ςτα περιοδικϊ Αρχεύον Πόντου, Ποντιακϊ Φύλλα, Ποντιακό Εςτύα. 

Παρϊλληλα, πραγματοπούηςα ϋρευνα του λαώκοϑ προφορικοϑ ποντιακοϑ 

παραμυθιοϑ ςε ποντιϐφωνουσ του ιδιώματοσ τησ Φαλδύασ ςτην Ανατολικό 
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Μακεδονύα και κατϋγραψα εύκοςι παραμϑθια, τα οπούα εκδϐθηκαν ςταδιακϊ 

ςτο περιοδικϐ Αρχεύον Πόντου. 

Πραγματοπούηςα ϋρευνα κατϊ τα ϋτη 2007-2010 για το γραπτϐ επώνυμο 

νεοελληνικϐ παραμϑθι, για την Κριτικό τησ Παιδικόσ Λογοτεχνύασ, ςτα 

περιοδικϊ Εςτύα, Νϋα Εςτύα, Διϊπλαςισ των Παύδων, με ςτϐχο τη μελϋτη του 

λογοτεχνικοϑ αυτοϑ εύδουσ ςτη λογοτεχνύα των ενηλύκων και ςτην παιδικό 

λογοτεχνύα. 

Κατϊ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2009 πραγματοπούηςα ϋρευνα ςτο Αρχεύο του 

μοντερνιςτό λογοτϋχνη Αλκιβιϊδη Γιαννϐπουλου που φυλϊςςεται ςτο 

Λογοτεχνικϐ Αρχεύο του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ., με ςτϐχο την 

κριτικό και φιλολογικό επιμϋλεια δημοςιευμϋνων κειμϋνων του ςε 

λογοτεχνικϊ περιοδικϊ με τον χαρακτηριςτικϐ τύτλο «Παρϊγραφοι». 

Κατϊ τα ϋτη 2010-2012 πραγματοπούηςα ϋρευνεσ για τη νεοελληνικό πούηςη 

ςτισ εφημερύδεσ τησ Υλώρινασ, Έθνοσ, Φωνό τησ Φλωρύνησ, Ελληνικό Φωνό, 

τησ περιϐδου 1950-1967 και ςτα περιοδικϊ τησ πϐλησ τησ Υλώρινασ 

Αριςτοτϋλησ και Εταιρύα με ςτϐχο την οργϊνωςη διημερύδασ για την πούηςη 

ςτην πϐλη τησ Υλώρινασ και τησ ευρϑτερησ περιοχόσ τησ. 

 

Σο ϋτοσ 2015 ςυμμετεύχα ςτο  πρϐγραμμα ΝΕΟ ΦΟΛΕΙΟ (χολεύο 21ου 

αιώνα) – Νϋο Πρϐγραμμα πουδών» με κωδικϐ ΟΠ: 295450 Οριζϐντια 

Πρϊξη ςτισ 8 Π.., 3 Π. τ. Εξ., 2 Π. τ. Εις. Τποϋργο 1 : «Εκπόνηςη 

Προγραμμϊτων Σπουδών Υποχρεωτικόσ Εκπαύδευςησ». Ψσ υντονιςτόσ 

Αξιολογητόσ ςτη «Λογοτεχνύα Δημοτικοϑ», κατϊ το διϊςτημα επτϋμβριοσ 

–Νοϋμβριοσ 2015. Η δρϊςη αφοροϑςε την αξιολϐγηςη του υπϊρχοντοσ 

εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ (Ανθολϐγια Λογοτεχνικών Κειμϋνων Α΄, Β΄, Γ΄) τησ 

Πρωτοβϊθμιασ ωσ προσ τη ςυμβατϐτητϊ του με το νϋο Πρϐγραμμα πουδών 

και τισ διδακτικϋσ αρχϋσ προκειμϋνου να εντοπιςτοϑν τα ςτοιχεύα εκεύνα που 

μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ωσ ϋχουν ό αναδεικνϑουν την ανϊγκη για τη 

ςυγγραφό νϋου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ. Ψσ ςυντονιςτόσ τησ παραπϊνω 

ομϊδασ ςυνϋταξα την τελικό ϋκθεςη αξιολϐγηςησ για το ΙΕΠ. 
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Σο ϋτοσ 2017 πραγματοπούηςα ϋρευνα ςτο Αρχεύο τησ λογοτϋχνιδασ Μϋλπωσ 

Αξιώτη που απϐκειται ςτο Λογοτεχνικϐ Αρχεύο του Σμόματοσ Υιλολογύασ 

του Α.Π.Θ., με ςτϐχο τον κριτικϐ ςχολιαςμϐ τριών επιςτολών τησ Ωλκησ Ζϋη 

προσ τη Μϋλπω Αξιώτη απϐ την υπερορύα ϐπου βρύςκονταν κατϊ το 

διϊςτημα 1962-64. Η ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα τησ αλληλογραφύασ Ζϋη-Αξιώτη 

αναδεικνϑει διϊφορεσ πτυχϋσ του βύου και του ϋργου κυρύωσ τησ Ωλκησ Ζϋη 

και δευτερευϐντωσ τησ Μϋλπωσ Αξιώτη. 

 

ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Β ι β λ ύ α  

1. Η επύταξη του ςύναρθρου επιθϋτου ςτο ποιητικό ϋργο του Γιώργου Θϋμελη, 

(Διδακτορικό διατριβό), Σμόμα Υιλολογύασ, Υιλοςοφικό χολό, Α. Π. Θ. , 

Θεςςαλονύκη (1992). 

2. Η πούηςη για παιδιϊ και νϋουσ, Αθόνα, Ηρϐδοτοσ, 1993. 

3. υλλογικϐ ϋργο, Βιογραφύεσ Νεοελλόνων Συγγραφϋων, Θεςςαλονύκη, 

Μαλλιϊρησ — Παιδεύα, 1997. 

4. Για την ποιητικό και τη ρητορικό του Ανδρϋα Εμπειρύκου (Δύο Μελϋτεσ), 

Θεςςαλονύκη, University Studio Press, 2000. 

5. Το νεοελληνικό λαώκό παραμύθι ωσ λογοτϋχνημα, Αθόνα, Ηρϐδοτοσ, 2010. 

6. Τϋρψεισ και ιςτορύεσ. Κριτικϋσ, φιλολογικϋσ και παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, 

Θεςςαλονύκη, Εκδϐςεισ Γρϊφημα, 2013. 

7. Η αληθινό ζωό ενόσ γυναικωνύτη, (μυθιςτϐρημα), Εκδϐςεισ Γρϊφημα, 

Θεςςαλονύκη, 2017. 
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Μεταφρϊςεισ βιβλύων 

 

1. Schaeffer, J.-M. , Qu' est-ce qu' un genre litteraire? Paris, Seuil, 1989. 

Μετϊφραςη Αλϋξανδροσ Ν. Ακριτϐπουλοσ, Τι εύναι ϋνα λογοτεχνικό εύδοσ; 

Θεςςαλονύκη, Ηρϐδοτοσ, 2000. 

2. Bottet, B. Encyclopedie du fantastique et de l' etrange. Μετϊφραςη: 

Αλϋξανδροσ N. Ακριτϐπουλοσ, Εγκυκλοπαύδεια του φανταςτικού και του 

παρϊδοξου, ϑγχρονοι Ορύζοντεσ, Θεςςαλονύκη, 2008, (υπϐ ϋκδοςη) . 

 

Επιμϋλεια βιβλύων 

 

1. Ουμπϋρτο Ϊκο, Σημειώματα Σημειολογύασ κ. ϊ. , Μαλλιϊρησ Παιδεύα, 

Θεςςαλονύκη, 1995. 

2. υλλογικϐ ϋργο, Μικρό Ανθολογύα τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, 

Μαλλιϊρησ Παιδεύα, Θεςςαλονύκη, 1997. 

3. υλλογικϐ ϋργο, Βιογραφύεσ Νεοελλόνων Συγγραφϋων, Θεςςαλονύκη, 

Μαλλιϊρησ — Παιδεύα, 1997. 

 

Επιμϋλεια ςυλλογικών τόμων 

 

1. Πρακτικϊ, Το παιδικό ϋντυπο, Δόμοσ Θεςςαλονύκησ / Σμόμα Παιδικών 

Βιβλιοθηκών, Θεςςαλονύκη, 1995. 

2. Πρακτικϊ, Οι ποιητϋσ τησ Φλώρινασ, Υλωρινιώτικεσ Εκδϐςεισ Ιωϊννη 

Αριςτεύδου, Υλώρινα, 2013. 

3. Πρακτικϊ, Ελληνικό Παιδικό-Νεανικό Λογοτεχνύα. Ιςτορύα, Κριτικό, 

Διδαςκαλύα, Ηρϐδοτοσ, Αθόνα, 2013. 
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Κρύςη-Αξιολόγηςη βιβλύων 

 

1.  Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμϋνων Α' και Β' Δημοτικού (Σο δελφύνι), Π. Ι. / 

ΤΠΕΠΘ, Αθόνα, 2005. 

Ω ρ θ ρ α  ς ε  ε π ι ς τ η μ ο ν ι κ ϊ  π ε ρ ι ο δ ι κ ϊ  

1. «Διονϑςιοσ ο Θραξ: μια ςυγχρονικό θεώρηςη του ϋργου του ςτο πλαύςιο 

τησ γενικόσ γλωςςολογύασ», Θρακικϊ Χρονικϊ, 45 (1992) 97-100. 

2. «Γιώργοσ Θϋμελησ - Francis Ponge: ςϑγκλιςη προσ μια ποιητικό 

φαινομενολογύα ό η ςχϋςη - ο πϐνοσ; - του ανθρώπου και των πραγμϊτων», 

Νϋα Πορεύα, 455-457/201 (1993) 40-48. 

3. «Ο μελλοντιςμϐσ ςτην Παιδικό Λογοτεχνύα», Διαδρομϋσ, 29(1993)53-58. 

4. «Μια αναγνωςτικό προςϋγγιςη του ποιόματοσ «Με βρόκε η νϋα ημϋρα» 

του Γιώργου Θϋμελη», Σαμιακό Επιθεώρηςη, 41(1993)53-59. 

5. «ϑγχρονη αφηγηματικό πούηςη για παιδιϊ και νϋουσ», Επιθεώρηςη 

Παιδικόσ Λογοτεχνύασ, 8(1993) 95-111. 

6. «ημειολογικϋσ προςεγγύςεισ ςϑγχρονων αφηγηματικών ποιημϊτων για 

παιδιϊ και νϋουσ», Επιθεώρηςη Παιδικόσ Λογοτεχνύασ, 9(1994) 150-160. 

 

7. «Η κριτικό ςτο χώρο τησ λογοτεχνύασ για παιδιϊ», Διαβϊζω, 346(1994) 

67-70. 

8. «Ϊρευνεσ για την εκφορϊ του ερμηνεϑματοσ ςτη ςχολικό λεξικογραφύα», 

Γλώςςα, 40 (1996) 39-48. 

9. «Η μυθοπλαςτικό αυτοβιογραφύα ωσ κατόχηςη (ϋνα εξϐφθαλμο 

παρϊδειγμα)», Μακεδνόν, 4 (1997) 171-180. 
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10. «Θεματικό, ιδεολογύα και παιδαγωγύα ςτο παιδικϐ θϋατρο», Επιθεώρηςη 

Παιδικόσ Λογοτεχνύασ, 12 (1997) 131-138. 

11. «Η διαμϐρφωςη τησ ποιητικόσ ομιλύασ του Γ. Θϋμελη», Μεςόγειοσ, 

1(1998) 104115. 

12. «Ειδολογικού προςδιοριςμού ςτην Ωδό για να θυμόμαςτε τουσ όρωεσ του 

Γ. Θϋμελη», Τετρϊδια Ευθύνησ, 38 (1999) 20-28. 

13. «Σα λογοτεχνικϊ εύδη», μετϊφραςη του ϊρθρου "Les genres litteraires" 

του Jean Molino, Θϋματα Λογοτεχνύασ, 13 (1999-2000)165-195. 

14. «Σο περιοδικϐ Κοχλύασ και η νεωτερικό πούηςη ςτην Ελλϊδα», Μακεδνόν, 

9(2001)203-228. 

15. «Σο Νϋο Ανθολϐγιο Λογοτεχνικών Κειμϋνων Ε' και Σ' Δημοτικοϑ», 

Μακεδνόν, 10(2002)189-194. 

16. «Ο μυλωνϊσ», λαώκϐ ποντιακϐ παραμϑθι, Ποντιακό Εςτύα, 

136(2003)39-42. 

17. «Ωτιτλο», λαώκϐ ποντιακϐ παραμϑθι, Ποντιακό Εςτύα, 139(2003)266-267. 

18. «Παραμϑθια τησ Φαλδύασ (Μπουγϊ-Μαντϋν Ικονύου)», πϋντε λαώκϊ 

παραμϑθια, Αρχεύον Πόντου, 50(2003-2004)273-290. 

19. «Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη και Λογοτεχνύα», Μακεδνόν, 

12(2004)221-227. 

20. «Les versions pontiques du conte "Le Maitre chat ou Le chat botté" de 

Charles Perrault», ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ, 6(2004)149-156, Ετόςια ϋκδοςη 

υγκριτικόσ Γραμματολογύασ Α.Π.Θ. 

21. «Η πούηςη και η ποιητικό του Αλϋξανδρου Ίςαρη», Σερραώκϊ Ανϊλεκτα, 

4(2006)351-366. 

22. «Σα παραμϑθια τησ Φαλδύασ», Αρχεύον Πόντου, 52(2007)339-388. 

23. «Η Ποιητικό, Η Ετυμολογύα και η Μυθολογύα ό Πϐθεν το κϑριο ϐνομα 

Λεμώνα;», Αρχεύον Πόντου, 52(2007)281-290. 
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24. «Για τη διδαςκαλύα τησ Παιδικόσ Λογοτεχνύασ», Διαδρομϋσ, 

88(2007)1112. 

25. «Σο ςϑγχρονο παραμϑθι του Ευγϋνιου Σριβιζϊ: μυθοπλαςύα και λϐγοσ», 

ςτο ηλεκτρονικϐ περιοδικϐ keimena.ece.uth.gr , τεϑχοσ (6) του 2007. 

26. «Παραμϑθι και διόγημα», Διαδρομϋσ, 96 (2009)8-28. 

 

27. «Οι «Παρϊγραφοι» του Αλκιβιϊδη Γιαννϐπουλου (Θεωρητικό και 

ερμηνευτικό προςϋγγιςη)», Revue d' études néo-helléniques, 5(2009)119-143. 

28. «Ομοδιηγητικό αφόγηςη και παιδικό ηλικύα ςτη διηγηματογραφύα του 

πϑρου Σςύρου», Φιλόλογοσ, 140(2010)258-276. 

29. «Ονοματοποιύα και ποιητικό: ονϐματα χαρακτόρων ςε ϋνα ςϑγχρονο 

παιδικϐ- εφηβικϐ μυθιςτϐρημα», Διαδρομϋσ, 106(1012)24-32 ςτον 

διαδικτυακϐ τϐπο/ςϑνδεςμο http://issuu.com/psichogiosbooks/docs/t. 106 

internet 

30. «Σο ποιητικϐ πορτρϋτο ςτη νεοελληνικό πούηςη», Φιλόλογοσ, 

154(2013)588-600. 

31. «Πϋντε Εικϐνεσ και μύα Αυτοπροςωπογραφύα του Μύλτου αχτοϑρη», 

μικροφιλολογικϊ, 34(2013)48-51. 

32.  «Η ςημαςύα και η χρηςιμϐτητα τησ ιςτορικϐτητασ τησ ανϊγνωςησ ενϐσ 

μυθιςτορόματοσ: Αςτραδενό, τησ Ευγενύασ Υακύνου», Διϊλογοι! Θεωρύα και 

πρϊξη ςτισ επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ και τησ Εκπαύδευςησ, 1(2015)78-84. 

 

Ω ρ θ ρ α  ς ε  ς υ λ λ ο γ ι κ ο ύ σ  τ ό μ ο υ σ  

1. «Εξελύξεισ ςτον χώρο του παραμυθιοϑ: Ο λαβϑρινθοσ τησ γραφόσ και η 

Βαβϋλ των ειδών», Το Παραμύθι και η Εκπαύδευςη, Παιδαγωγικό χολό 

Υλώρινασ, Υλώρινα, 1994, ςελ. 107-127. 

http://issuu.com/psichogiosbooks/docs/t._106_internet
http://issuu.com/psichogiosbooks/docs/t._106_internet
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2. «Η φαινομενολογύα τησ ποιητικόσ φανταςύασ του Ν. Καροϑζου με βϊςη 

την ποιητικό εικϐνα ςτο ϋργο του», Για τον Νύκο Καρούζο, υμπϐςιο 

21-23/10/93, Αθόνα, Ίκαροσ, 1996, ςελ. 113-127. 

3. «Ο ρϐλοσ τησ ςϑγχρονησ ειδολογικόσ θεωρύασ ςτην ερμηνεύα και 

διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ», Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη, επιμϋλεια Βενετύα 

Αποςτολύδου - Ελϋνη Φοντολύδου, Παρατηρητόσ, Θεςςαλονύκη, 2001, ςελ. 

121-129. 

4. «Τψηγορύα και ςημειογραφύα ςτη λυρικό πούηςη: ϋνα παρϊδειγμα 

ονοματικοϑ ςυνϐλου», ςτο Σημειωτικό και Πολιτιςμόσ, τϐμοσ Ι, 

Κουλτοϑρα-λογοτεχνύα-επικοινωνύα, επιμϋλεια Γρηγϐρησ Παςχαλύδησ - 

Ελϋνη Φοντολύδου, Παρατηρητόσ, Θεςςαλονύκη, 2001, ςελ. 316-324. 

5. «Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη: αναθεωρόςεισ και προοπτικϋσ», ςτο Η 

Λογοτεχνύα ςόμερα, όψεισ, αναθεωρόςεισ, προοπτικϋσ, Πρακτικϊ ςυνεδρύου, 

Αθόνα 29, 30 Νοεμβρύου -1 Δεκεμβρύου, Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα, 2004, 

ςελ. 134-140. 

6. «Τπερδιακειμενικϋσ αναγνώςεισ ςϑγχρονων κοινωνικών μυθιςτορημϊτων 

για νϋουσ (Ευγενύα Υακύνου, Ωννα Γκϋρτζου-αρρό, Μαρύα Πυλιώτου, 

Μαροϑλα Κλιϊφα)», ςτο Το ςύγχρονο ελληνικό παιδικό-νεανικό μυθιςτόρημα, 

Πρακτικϊ υνεδρύου (Βϐλοσ, Μϊιοσ, 2003), ϑγχρονοι Ορύζοντεσ, Αθόνα, 

2004, ςελ. 376-397. 

7. «Σα ρητορικϊ «Προγυμνϊςματα» και η μακριϊ ουρϊ τουσ», ςτον 

αφιερωματικϐ ςτον Κωνςταντύνο Δεληκωνςταντό τϐμο, Η καθ' ημϊσ 

Ανατολό, Υλώρινα, 2005, ςελ. 265-277. 

 

8. «Θϋματα και μοτύβα λαώκών Ποντιακών παραμυθιών ωσ ςτοιχεύα και αξύεσ 

πολιτιςμοϑ», ςτα Πρακτικϊ του 1ου Διεθνοϑσ Εκπαιδευτικοϑ υνεδρύου 

Λαώκόσ πολιτιςμόσ και Εκπαύδευςη, υνεδριακϐ Κϋντρο Θεςςαλύασ (Βϐλοσ), 

ςτισ 29/91/10/2006, ςε ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Ερεϑνησ τησ Ελληνικόσ 

Λαογραφύασ. 
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9. «Σο Ποντιακϐ παραμϑθι: Ονϐματα ηρώων και μυθοποιητικό φανταςύα», 

ςτον ςυλλογικϐ τϐμο Ο ποντιακόσ ελληνιςμόσ και η παιδεύα του. Παρελθόν, 

παρόν και μϋλλον, Εκδοτικϐσ ούκοσ Αδελφών Κυριακύδη α. ε., Θεςςαλονύκη, 

2007, ςελ. 347-356. 

10. «Σο λαώκϐ Ποντιακϐ παραμϑθι», ςτον ςυλλογικϐ τϐμο, Πόντοσ, θϋματα 

Λαογραφύασ του Ποντιακού πολιτιςμού, επιμϋλεια Μανώλησ ϋργησ, Εκδϐςεισ 

Αλόθεια, Αθόνα, 2008, ςελ. 31-46. 

11. «Όψεισ διαπολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ: Σαυτϐτητα και ετερϐτητα ςε 

νεανικϊ/εφηβικϊ μυθιςτορόματα τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου 

(1974-2002)», Διαπολιτιςμικότητα, παγκοςμιοπούηςη και ταυτότητεσ, 

Επιμϋλεια: Ελϋνη Φοντολύδου, Γρηγϐρησ Παςχαλύδησ, Κυριακό Σςουκαλϊ, 

Απϐςτολοσ Λϊζαρησ, Ελληνικό ημειωτικό Εταιρύα, Gutenberg, Αθόνα, 2008, 

ςελ. 498-511. 

12. «Βύα, ρατςιςμϐσ, και εγκληματικϐτητα ςτο ςϑγχρονο νεανικϐ 

μυθιςτϐρημα», ςτο Σύγχρονα κοινωνικϊ θϋματα ςτην ελληνικό παιδικό και 

νεανικό λογοτεχνύα, (επιμ.) Σαςοϑλα Σςιλιμϋνη, Εκδϐςεισ Εργαςτηρύου 

Λϐγου και Πολιτιςμοϑ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ, Βϐλοσ, 2009, ςελ. 77-90. 

13. «Δυναμικϋσ εξουςύασ, καταπύεςησ και ελϋγχου ςτο ςϑγχρονο 

νεανικϐ-εφηβικϐ μυθιςτϐρημα», ςτο Εξουςύα και δύναμη ςτην παιδικό και 

νεανικό λογοτεχνύα, επιμϋλεια Γεώργιοσ Παπαντωνϊκησ-Διαμϊντη 

Αναγνωςτοποϑλου, Εκδϐςεισ Πατϊκη, Αθόνα, 2010, ςελ. 293-304. 

14. «Μϑηςη και απελευθϋρωςη ςτο εφηβικϐ μυθιςτϐρημα: Δομόνικοσ, του 

Μϊνου Κοντολϋοντοσ», ςτο Σύγχρονη εφηβικό λογοτεχνύα, από την ποιητικό 

τησ εφηβεύασ ςτην αναζότηςη τησ ερμηνεύασ τησ, επιμϋλεια Μϋνη 

Κανατςοϑλη-Δημότρησ Πολύτησ, Εκδϐςεισ Πατϊκη, Αθόνα, 2011, ςελ. 

175-188. 

15. «Οκτώ ςϑγχρονοι ποιητϋσ τησ Υλώρινασ», ςτο Οι ποιητϋσ τησ Φλώρινασ, 

Αλϋξανδροσ Ν. Ακριτϐπουλοσ, (επιμϋλεια), Υλωρινιώτικεσ Εκδϐςεισ Ιωϊννη 

Αριςτεύδου, Υλώρινα, 2013, ςελ. 45-78. 
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16. «Οι τϑχεσ του ποιητικοϑ λϐγου ςτη Υλώρινα τησ μετεμφυλιακόσ 

περιϐδου», ςτο Οι ποιητϋσ τησ Φλώρινασ, Αλϋξανδροσ Ν. Ακριτϐπουλοσ, 

(επιμϋλεια), Υλωρινιώτικεσ Εκδϐςεισ Ιωϊννη Αριςτεύδου, Υλώρινα, 2013, 

ςελ. 79-104. 

17. «Ϊμφυλεσ αναπαραςτϊςεισ ςτο μυθιςτϐρημα Όνειρα από μετϊξι τησ 

Λύτςασ Χαραϑτη: Δυναμικό τροπό και ανατροπό», ςτο Γυναικεύεσ και 

Ανδρικϋσ Αναπαραςτϊςεισ ςτη Λογοτεχνύα για Παιδιϊ και Νϋουσ, Επιμϋλεια, Δ. 

Αναγνωςτοποϑλου, Γ. . Παπαδϊτοσ, Γεώργιοσ Παπαντωνϊκησ, Εκδϐςεισ 

Παπαδϐπουλοσ, 2013, ςελ. 34-46. 

18. «Ο Πϋτροσ Φϊρησ κριτικϐσ τησ παιδικόσ λογοτεχνύασ», ςτο Ελληνικό 

Παιδικό- Νεανικό Λογοτεχνύα. Ιςτορύα, Κριτικό, Διδαςκαλύα, Αλϋξανδροσ Ν. 

Ακριτϐπουλοσ, (επιμϋλεια), Ηρϐδοτοσ, Αθόνα, 2013, ςελ. 211-231. 

 

19. «Σα παιδικϊ διηγόματα του ςυγγραφϋα Ι. Δ. Ιωαννύδη», (ςε ςυνεργαςύα 

με την Παναγιώτα Βλϊχου), ςτο Ελληνικό Παιδικό-Νεανικό Λογοτεχνύα. 

Ιςτορύα, Κριτικό, Διδαςκαλύα, Αλϋξανδροσ Ν. Ακριτϐπουλοσ, (επιμϋλεια), 

Ηρϐδοτοσ, Αθόνα, 2013, ςελ. 335-360. 

20. «Thessaloniki as "Metapolis" through the Collection of Short Stories 

"Thessaloniki of writers" (1996)», ςτο Identités culturelles en Mediterranée, 

Alexandros Dagas (ed.), Editions epicentre, Thessalonique, 2013, ςελ. 

131-142. 

21. «Seven Languages one Poem: Poetry as Leaven for multi-/intercultural 

Education», (υπϐ δημοςύευςη ςτον ιςτοχώρο του υνεδρύου 

http://www.edu.uowm.gr/ side/EduCbr/proceedings) 

22. «Πραγμϊτωςη μιασ λογοτεχνικόσ δημιουργύασ: πώσ να ςυνθϋςουμε ϋνα 

ποιητικϐ «πορτρϋτο» και πώσ να το διδϊξουμε ςτουσ μαθητϋσ/φοιτητϋσ», 

(υπϐ δημοςύευςη ςτον ιςτοχώρο του υνεδρύου 

http://cwconference.web.uowm.gr 

http://www.edu.uowm.gr/side/EduCbr/proceedings
http://cwconference.web.uowm.gr/
http://cwconference.web.uowm.gr/
http://cwconference.web.uowm.gr/
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23. «The image of the "other" in the Anthologies of literary texts of Greek 

Prime Education». Δημοςιεϑτηκε ςτα πρακτικϊ του υνεδρύου 16th 

Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education, με θϋμα "The 

Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan 

Countries ”University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 26-29 September 

2013. 

 

 24. «Οι αναγνωςτικϋσ προτιμόςεισ των παιδιών ςχολικόσ ηλικύασ ςχετικϊ με 

τα θϋματα και τουσ χαρακτόρεσ ϋργων παιδικόσ λογοτεχνύασ». Δημοςιεϑτηκε 

ςτα πρακτικϊ του 9ου Πανελλόνιου υνεδρύου με θϋμα: «Ελληνικό Παιδαγωγικό 

και Εκπαιδευτικό Ϊρευνα», (28-30 Νοεμβρύου 2014,  Υλώρινα). 

 

 

 

Β ι β λ ι ο κ ρ ι ς ύ ε σ  ς ε  π ε ρ ι ο δ ι κ ϊ  κ α ι  ε φ η μ ε ρ ύ δ ε σ  

1. «Λύγα λϐγια μετϊ την ανϊγνωςη», βιβλιοκριςύα για το μυθιςτϐρημα του 

Ωρη Αλεξϊνδρου Το κιβώτιο, εφ.  Η γνώμη, Αλεξανδροϑπολη, 7/7/1987. 

2. «Ποιητικό μνημονικών ονεύρων», βιβλιοκριςύα για την ποιητικό ςυλλογό 

τησ Κικόσ Δημουλϊ, Η εφηβεύα τησ λόθησ (1994), εφ.  ΑΥΓΗ, 8/1/95. 

3. «Ϊρωσ και πϐλισ», βιβλιοκριςύα για το μεταφραςμϋνο απϐ την Κατερύνα 

Φατζό μυθιςτϐρημα τησ Φϋρτα Μϑλλερ, Reisende auf einem Beim (1989), ελλ. 

τύτλοσ Μετϋωροι Ταξιδιώτεσ (1993), Μεςόγειοσ, 3-4 (1998). 

4. Walter Ong J., Orality and Literacy —The technologing of the word, μτφρ. 

Κ. Φατζηκυριϊκου, Προφορικότητα και εγγραματοςύνη/γραμματιςμόσ (Η 

εκτεχνολόγηςη του λόγου), Επιμ. Θ. Παραδϋλλη, Ηρϊκλειο, Παν. Εκδϐςεισ 

Κρότησ, 1995, 1997, Μακεδνόν, 11 (2003) 465-468. 
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5. Αγορόσ Γκρϋκου, Η καθαρό πούηςη ςτην Ελλϊδα. Από τον Σολωμό ςτο 

Σεφϋρη (18831933), εκδ. Αλεξϊνδρεια, Αθόνα, 2000, ςς. 398, Φιλόλογοσ, 108 

(2002)305-308. 

6. Ωννασ Γκϋρτζου-αρρό, Μ' ενϊντιουσ ανϋμουσ, Αθόνα, Κϋδροσ, 31998, 

Φιλόλογοσ, 114 (2003-2004) 692-693. 

7. Θϋτησ Φορτιϊτη, Παιχνιδογραμματικό, Αθόνα, Ωγκυρα, 2002, Μακεδνόν, 

15(2006)319-320. 

 

8.  Δϋςποινασ Καώτατζό-Φουλιοϑμη, Συναιςθηματικό Αλφαβητϊρι, 

University Studio Press, Θεςςαλονύκη, 2009, ςς. 83, INDEX, 35 (2009) 62. 

 

Ωρθρα ςε περιοδικϊ και εφημερύδεσ 

1. «Περύ αναφωνόςεων, τύτλων και ϊλλων ςαλπιςμϊτων... . (Για το 

νεοελληνικϐ «ρε γαμώ το»)», εφ.  ΑΥΓΗ , 22/11/1992, αρ. φϑλλου 5575. 

2. «Απϐ αφορμό του «επύ παντϐσ»...», περ.  Γλώςςα, 37(1995)77-78. 

3. «Ανελλόνιςτεσ εκφρϊςεισ απϐ εκφωνητϋσ ηλεκτρονικών ΜΜΕ», εφ. Το 

Βόμα, 12/10/1997. 

Λογοτεχνικϊ κεύμενα ςε εφημερύδεσ 

1. «Οι τρεισ τουσ», διόγημα, εφ. Ελεύθερο Βόμα τησ Φλώρινασ, 30/5/2013, αρ. 

φϑλλου, 3900. 

 

2. «Σα πολιτιςτικϊ ςουβλϊκια και ο Ντουςπύρο», διόγημα, εφ. Ελεύθερο Βόμα 

τησ Φλώρινασ, 11/3/2014, αρ. φϑλλου, 4094. 
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3. «Περιμϋνοντασ τον οδοντύατρο», διόγημα, εφ. Ελεύθερο Βόμα τησ 

Φλώρινασ, 19/12/2014, αρ. φϑλλου, 4286. 

χόλια ςε Ιςτοςελύδεσ 

1. «χϐλιο ςτο «C.V. 1947-2015»», ςτο https//www.academia.edu 

2. «χϐλιο ςτο κεύμενο "Η "πρωταρχικό ενϐτητα" απϐλαυςησ και 

κατανϐηςησ: Δημιουργικϋσ προςεγγύςεισ του λογοτεχνικοϑ γραμματιςμοϑ 

ςτο Δημοτικϐ χολεύο», ςτο https//www.academia.edu 

 

 



 

 

27 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ/ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ για τον Οδηγϐ πουδών του Παιδαγωγικοϑ 

Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ  Υλώρινασ για 

τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2015-17. 

Μϋλοσ τησ Σριμελοϑσ Ειςηγητικόσ Επιτροπόσ για τη μετϊταξη τησ κ. 

Τριανταφυλλιϊσ Καδόγλου εκπαιδευτικοϑ β΄/θμιασ ςε θϋςη Ε.ΔΙ.Π.  ςϑμφωνα 

με τισ διατϊξεισ του Ν.4452/2017, ϊρθρο 20 παρ. 4 (ΥΕΚ τ. Α' 

17/15-02-2017), Υλώρινα, 24/04/2017. 

Μϋλοσ Σριμελοϑσ Γνωμοδοτικόσ Επιτροπόσ για το εργαςτόριο 

«Βιβλιολογεύον», 15/01/2014. 

Μϋλοσ τησ Επιτροπόσ «Κϋντρου Ενταξιακόσ Πολιτικόσ Παιδαγωγικόσ 

χολόσ» για το ϋτοσ 2014. 

Μϋλοσ τησ τριμελοϑσ ειςηγητικόσ επιτροπόσ για την ϋνταξη του Αθανϊςιου 

Βαώτςϊκη, μϋλουσ ΕΣΕΠ ςε ΕΔΙΠ. 2014.  

Μϋλοσ  τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ 

πουδών του Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ τησ 

Παιδαγωγικόσ χολόσ  Υλώρινασ για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2013-14. 

Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Παραλαβόσ Προμηθειών και Διαπύςτωςησ 

Εργαςιών του Σμόματοσ ϋτουσ 2012. 

Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Παραλαβόσ Προμηθειών και Διαπύςτωςησ 

Εργαςιών του Σμόματοσ ϋτουσ 2011. 
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Μϋλοσ τησ Επιτροπόσ Σακτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για τα ϋτη 2001 -2003. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ, ΤΛΛΟΓΟΤ, 

ΟΡΓΑΝΨΕΙ 

ύλλογοσ Αποφούτων Υιλοςοφικόσ χολόσ Α.Π.Θ., «Υιλόλογοσ». 

Μϋλοσ του υλλϐγου απϐ το 1994 με ςυμμετοχό ςε Εκδηλώςεισ, με 

δημοςιεϑματα ςτο περιοδικϐ «Υιλϐλογοσ». 

Ελληνικό ημειωτικό Εταιρύα 

Μϋλοσ τησ Εταιρύασ απϐ το 1995 με ςυμμετοχό ςε Εκδηλώςεισ, με οργϊνωςη 

υνεδρύων, με ειςηγόςεισ ςε υνϋδρια ςε διϊφορεσ πϐλεισ τησ Ελλϊδασ. 

Ο Κύκλοσ του Ελληνικού Παιδικού Βιβλύου (Κ. Ε. Π. Β.)/Ελληνικϐ Σμόμα 

τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Βιβλύων για τη Νεϐτητα (I. B. B. Y.) 

Μϋλοσ απϐ το 2005 με ςυμμετοχό ςε Εκδηλώςεισ, ςε υνϋδρια, με ειςηγόςεισ 

ςε υνϋδρια ςε διϊφορεσ πϐλεισ τησ Ελλϊδασ. 

ύλλογοσ Διδακτικού και Ερευνητικού Προςωπικού (Ε. . Δ. Ε. Π.) τησ 

Παιδαγωγικόσ χολόσ Υλώρινασ 

Μϋλοσ του υλλϐγου απϐ την ύδρυςό του (2003) ϋωσ ςόμερα. 

 

Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ 

Μϋλοσ τησ Εταιρύασ απϐ το 2003 με παρακολοϑθηςη και ςυμμετοχό ςε 

υνϋδρια.  
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Βαλκανικό Παιδαγωγικό Εταιρύα 

Μϋλοσ τησ Εταιρύασ απϐ το 2013 με παρακολοϑθηςη και ςυμμετοχό ςε 

υνϋδρια. 

 

 Πανελλόνιοσ Όμιλοσ Υύλων Αφόγηςησ (Π. Ο. Υ. Α.) 

Μϋλοσ του Ομύλου απϐ το 2006 με παρακολοϑθηςη και ςυμμετοχό ςε 

υνϋδρια. 

 

Παναγύα ουμελϊ 

Μϋλοσ του ωματεύου απϐ το 2008 με ςυμμετοχό ςτο περιοδικϐ του 

«Ποντιακό Εςτύα». 

 

ΟΡΓΑΝΨΗ ΤΝΕΔΡΙΨΝ 

Πρϐεδροσ τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ τησ Διημερύδασ «ύγχρονη 

διδακτικό Γλώςςασ και Λογοτεχνύασ», που πραγματοποιόθηκε ςτη 

Υλώρινα απϐ το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ τον 

Οκτώβριο (11-12/10/ 2005), ϐπου και ειςηγόθηκα το θϋμα «Σο νϋο 

Ανθολϐγιο Λογοτεχνικών Κειμϋνων τησ Α' και Β' Δημοτικοϑ: απϐ τη θεωρύα 

ςτην πρϊξη». 

Μϋλοσ τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ του 8ου Πανελλόνιου υνϋδριου τησ 

Ελληνικόσ ημειωτικόσ Εταιρύασ «ημειωτικό και Ιδεο-λογύεσ: ύνορα, 

Περιφϋρειεσ, Διαςπορϋσ» που πραγματοποιόθηκε ςτο Πανεπιςτόμιο 

Δυτικόσ Μακεδονύασ (Παιδαγωγικό χολό Υλώρινασ, 18-21/10/2007), ϐπου 

και ειςηγόθηκα το θϋμα «Η αναπαρϊςταςη τησ μνόμησ: ϐψεισ 

αφηγηματικϐτητασ ςτο μυθιςτϐρημα Η αρραβωνιαςτικιϊ του Αχιλλϋα τησ 

Ωλκησ Ζϋη». 

Πρϐεδροσ τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ του Πανελληνύου υνεδρύου 

«Προςδιορύζοντασ την ελληνικό παιδικό-νεανικό λογοτεχνύα: 

ζητόματα ιςτορύασ και κριτικόσ», που πραγματοποιόθηκε ςτη Υλώρινα 
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απϐ τα Παιδαγωγικϊ Σμόματα τησ Υλώρινασ, ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ 

Παιδαγωγικόσ χολόσ, Οκτώβριοσ 2010. 

Πρϐεδροσ τησ οργανωτικόσ επιτροπόσ τησ Ημερύδασ «Οι ποιητϋσ τησ 

Υλώρινασ» που πραγματοποιόθηκε ςτη Υλώρινα απϐ το Παιδαγωγικϐ 

Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ, με αφορμό τα εύκοςι χρϐνια απϐ 

τη λειτουργύα του Σμόματοσ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ Παιδαγωγικόσ 

χολόσ την 4η ΜαϏου του 2011. 

ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ 

Σον Ιοϑνιο του 2003, ςε ςυνεργαςύα με τη Διεϑθυνςη Παιδικών Βιβλιοθηκών 

Θεςςαλονύκησ, διοργϊνωςα εκδόλωςη για την προώθηςη τησ 

Υιλαναγνωςύασ ςτην Παιδικό Βιβλιοθόκη Ωνω Πϐλησ Θεςςαλονύκησ ςτο 

πλαύςιο ςυναντόςεων μαθητών και ςυγγραφϋων Παιδικόσ Λογοτεχνύασ. 

Παρουςύαςα ϋργα τησ ςυγγραφϋωσ Θϋτησ Φορτιϊτη, ενώ η λογοτϋχνησ 

ςυνομύληςε με μαθητϋσ των 49ου και 50οϑ Δ. . Θεςςαλονύκησ και η ύδια 

παρουςύαςε το ϋργο τησ «Παιχνιδογραμματικό», που ωσ υλικϐ αφορϊ ςτην 

παιγνιώδη προςϋγγιςη γλωςςικών φαινομϋνων μϋςω τησ Λογοτεχνύασ. 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

«Γλώςςα και Λογοτεχνύα» (Απρύλιοσ - Μϊιοσ - Ιοϑνιοσ 1993), εμινϊριο 

που οργϊνωςε ο καθηγητόσ Φρύςτοσ Σςολϊκησ για την επιμϐρφωςη των 

δαςκϊλων, με θϋμα «Αναγνωςτικϋσ προςεγγύςεισ ςε ποιόματα για παιδιϊ». 

«Παιδύ και βιβλύο», Ημερύδα που οργϊνωςε ο Δόμοσ Βϋροιασ, το Α. Π. Θ. 

(Παιδαγωγικό χολό Υλώρινασ) ςε ςυνεργαςύα με την Ϊνωςη Λειτουργών 

Μϋςησ Εκπαύδευςησ και τον ϑλλογο Δαςκϊλων - Νηπιαγωγών Ν. Ημαθύασ 

(03-04-1994), με θϋμα ειςόγηςησ: «Παιδύ και βιβλύο: μια ςυγχρονικό 

θεώρηςη τησ πολϑπλευρησ αυτόσ ςχϋςησ». 

«κϋψεισ, προβληματιςμού, προτϊςεισ για μια ςύγχρονη εκπαύδευςη», 

Επιμορφωτικό Ημερύδα που διοργϊνωςε το Γραφεύο χολικοϑ υμβοϑλου 

1ησ και 9ησ Εκπαιδευτικόσ Περιφϋρειασ Π. Ε. Ν. Θεςςαλονύκησ ςε ςυνεργαςύα 
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με τον Δόμο Καλαμαριϊσ (7/12/ 2001), με θϋμα «Σο νϋο «Ανθολϐγιο 

κειμϋνων» τησ Ε' και Σ' τϊξησ του Δημοτικοϑ. Θεωρητικϋσ αφετηρύεσ και 

διδακτικϋσ προςεγγύςεισ». 

«Εργαςτόριο / Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη - Εκπαύδευςη 

Σςιγγανοπαύδων», 

Πρϐγραμμα Διευρυμϋνησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ/ ΕΠΕΑΕΚ του Παιδαγωγικοϑ 

Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ. Θεωρητικό διδαςκαλύα κατϊ 

το χειμερινϐ εξϊμηνο του 2003-2004 ςτο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ Υλώρινασ με θϋμα: «Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη και 

Λογοτεχνύα». 

«Διαπολιτιςμικότητα, Σαυτότητεσ, Παγκοςμιοπούηςη», 7ο υνϋδριο τησ 

Ελληνικόσ ημειωτικόσ Εταιρεύασ που πραγματοποιόθηκε ςτην Πϊτρα 

(1-3/10/2004), με θϋμα ειςόγηςησ: «Όψεισ διαπολιτιςμικόσ ςυνεύδηςησ: 

Σαυτϐτητα και ετερϐτητα ςε νεανικϊ/εφηβικϊ μυθιςτορόματα τησ 

μεταπολιτευτικόσ περιϐδου (1974-2002)». 

«Παιδικό Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη», εμινϊρια, μαθόματα ςτο 

Πανεπιςτημιακϐ Ινςτιτοϑτο για την Εκπαύδευςη των Εκπαιδευτικών τησ 

Σουρ-Ορλεϊνησ (I.U.F.M. 

Orleans -Tour, France), κατϊ το διϊςτημα τησ επύςκεψόσ μου 

(3/11-3/12/2005) ςτο πλαύςιο μαθημϊτων Λογοτεχνύασ και Γλώςςασ ςε 

χολεύα, Γυμνϊςια και Πειραματικϊ Λϑκεια. Επύςησ, μαθόματα Παιδικόσ 

Λογοτεχνύασ ςτο Αμφιθϋατρο του Ινςτιτοϑτου του Πανεπιςτημύου τησ Σουρ, 

ϐπου και ειςηγόθηκα το θϋμα «Η διδαςκαλύα τησ Παιδικόσ Λογοτεχνύασ ςτην 

Ελλϊδα μϋςα απϐ τα νϋα Ανθολϐγια Λογοτεχνικών Κειμϋνων του Δημοτικοϑ 

χολεύου». 

«Exploring Cultural Perspectives», Διεθνϋσ υνϋδριο τησ International 

Cultural Research Network ςε ςυνεργαςύα με την Παιδαγωγικό χολό του Α. 

Π. Θ. που πραγματοποιόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη, (10-16/7/2006), με θϋμα 

«Greek Children's Literature: Immigration and Diversity». 
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«Χυχολογύα τησ παιδικόσ ηλικύασ και υποςτόριξη ςτην Εκπαύδευςη», 

Πρϐγραμμα Διευρυμϋνησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ 2006-2007 του Παιδαγωγικοϑ 

Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ, με θϋμα «υμβολό τησ 

Παιδικόσ Λογοτεχνύασ ςτην ψυχικό υγεύα, την ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων του 

παιδιοϑ, την κατανϐηςη του εαυτοϑ, και γενικϐτερα ςτην υποςτόριξη των 

διαπροςωπικών ςχϋςεων». 

«Μεθοδολογικϊ και Επιςτημολογικϊ Ζητόματα υγγραφόσ 

Επιςτημονικών Εργαςιών», Επιςτημονικό Διημερύδα που 

πραγματοποιόθηκε απϐ το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Υλώρινασ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ 

(6-7/11/2007). υμμετεύχα ωσ υπεϑθυνοσ εργαςτηρύου ςτισ εργαςύεσ τησ 

Επιςτημονικόσ Διημερύδασ που πραγματοποιόθηκε ςτη Υλώρινα, με ειδικϐ 

θϋμα ειςόγηςησ «Σεχνογραφύα εργαςιών ςτη Λογοτεχνύα». 

«Identités culturelles en Mediterranée», Διεθνόσ ςυνϊντηςη εργαςιών 

(Journées d' études) που πραγματοποιόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη απϐ την 

Παιδαγωγικό χολό του Α.Π.Θ. με την υποςτόριξη του Γαλλικοϑ Ινςτιτοϑτου 

Θεςςαλονύκησ (1320/12/2007), με θϋμα: «Η πϐλη τησ Θεςςαλονύκησ μϋςα 

απϐ τη ςυλλογό διηγημϊτων τησ ϋκδοςησ «Η Θεςςαλονύκη των 

ςυγγραφϋων» (1996)». 

«Ανϊπτυξη ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ του μαθητό», Ημερύδα που 

πραγματοποιόθηκε ςτο ΚΕ. Δ. Δ. Τ. Ν. ερρών (23/1/2010), με θϋμα: 

«Λογοτεχνικϐ αλφαβητϊρι και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ». 

 

«Διδακτικϋσ προςεγγύςεισ ςτο Δημοτικό χολεύο», Ημερύδα που 

οργανώθηκε απϐ το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Υλώρινασ, 

τουσ χολικοϑσ υμβοϑλουσ Νομοϑ Υλώρινασ και των υλλϐγων 

Εκπαιδευτικών Υλώρινασ (8/6/2010), με θϋμα ειςόγηςησ «Γιατύ γρϊφουμε, 

διαβϊζουμε και διδϊςκουμε παραμϑθια ςόμερα». 

«20 Πανελλόνιο υνϋδριο Επιςτημών Εκπαύδευςησ», (Αθόνα, 

27-30/6/2010) ςυμμετεύχα με θϋμα ειςόγηςησ «Λογοτεχνικϊ Αλφαβητϊρια: 

κριτικό προςϋγγιςη και διδακτικό εφαρμογό» και με δεϑτερη ειςόγηςη για 
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το τρογγυλϐ Σραπϋζι ςτο ύδιο ςυνϋδριο με θϋμα «Για τη διδαςκαλύα τησ 

Παιδικόσ Λογοτεχνύασ ςτα Παιδαγωγικϊ Σμόματα. 

«Education across Borders», International Conference, Florina, που 

οργανώθηκε απϐ την Παιδαγωγικό χολό Υλώρινασ (5-7/7/2012), με θϋμα 

«Seven Languages one Poem: Poetry as Leaven for multi / intercultural 

Education». 

«Η Δυτικό Μακεδονύα: Από την ενςωμϊτωςη ςτο ελληνικό κρϊτοσ ϋωσ 

ςόμερα», 

Διεθνϋσ υνϋδριο που οργανώθηκε απϐ το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ 

Μακεδονύασ, την Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ και το Δόμο Υλώρινασ 

(8-11/11/2012), με θϋμα «Οι τϑχεσ του ποιητικοϑ λϐγου ςτη Υλώρινα τησ 

μετεμφυλιακόσ περιϐδου 19501967». 

«Καινοτομύα, Δημιουργικότητα, Διεπιςτημονικότητα ςτο Δημοτικό 

χολεύο», 

Ημερύδα που οργανώθηκε απϐ την Παιδαγωγικό χολό Υλώρινασ 

(28/5/2013) με Προεδρεύο τησ υνεδρύασ «Διαθεματικϋσ Προςεγγύςεισ ςτη 

Γλώςςα». 

«The Image of the "Other"/ the Neighbour in the Educational Systems of 

the Balkan Countries (1998-2013)», 16th International Conference, 

Thessaloniki, που οργανώθηκε απϐ τη Βαλκανικό Εταιρύα Παιδαγωγικόσ και 

Εκπαύδευςησ, το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλονύκησ, Σο Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Μακεδονύασ και την Ελληνικό 

Παιδαγωγικό Εταιρύα-Σμόμα Μακεδονύασ (26-29/9/2013), με θϋμα «The 

Image of the "Other" in the "Anthologies of Literary Texts" of Greek Prime 

Education». 

 

«1ο Διεθνϋσ υνϋδριο «Δημιουργικό Γραφό»», Διεθνϋσ υνϋδριο που 

ςυνδιοργανώθηκε απϐ το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών 

«Δημιουργικό Γραφό» του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε 

ςυνεργαςύα με το Ελληνοαμερικανικϐ Εκπαιδευτικϐ Ίδρυμα «Κολλϋγιο 
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Αθηνών — Κολλϋγιο Χυχικοϑ», (4-6/10/ 2013), με θϋμα «Πραγμϊτωςη μιασ 

λογοτεχνικόσ δημιουργύασ : πώσ να ςυνθϋςουμε ϋνα ποιητικϐ «πορτρϋτο» 

και πώσ να το διδϊξουμε ςτουσ μαθητϋσ/φοιτητϋσ». 

«Σαυτότητεσ: γλώςςα και λογοτεχνύα», Διεθνϋσ ςυνϋδριο για την επϋτειο 

20 χρϐνων λειτουργύασ του Σμόματοσ Ελληνικόσ Υιλολογύασ Δ.Π.Θ.,  

ειςόγηςη με θϋμα «Οι πολλαπλϋσ ταυτϐτητεσ των χαρακτόρων ςτη 

μυθιςτοριογραφύα τησ Ρϋασ Γαλανϊκη». 

«10ο Πανελλόνιο υνϋδριο Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Ελλϊδοσ 

«Λογοτεχνύα και Παιδεύα», 4-6 Νοεμβρύου 2016 υνεδριακϐ Κϋντρο 

«ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΤΛΙΑ» ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ • ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, ειςόγηςη με θϋμα «Η  διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ με τη μϋθοδο 

τησ λογοτεχνικόσ δικτϑωςησ: δικτϑωςη γϑρω απϐ τη θεματικό ενϐτητα «οι 

πρϐςφυγεσ». 

«Αριςτοτϋλησ: Ο homo universalis τησ αρχαιότητασ και ο αϋναοσ 

διϊλογοσ με τισ επιςτόμεσ», Υλώρινα, Παιδαγωγικό χολό 25, 26, 27 

Νοεμβρύου 2016, ειςόγηςη με θϋμα «Αριςτοτϋλησ, ο πρώτοσ ςυςτηματικϐσ 

ποιητικολϐγοσ τησ Ευρώπησ: η ποιητικό αληθοφϊνεια». 

"την μπϊντα για  τουσ δύςεχτουσ καιρούσ". Σο ϋργο του Σόλη 

Καζαντζό (1938-1991), Σομϋασ ΜΝΕ, Σμόμα Υιλολογύασ ΑΠΘ, 13-14 

Δεκεμβρύου 2016, ειςόγηςη με θϋμα «Ζητόματα βιογρϊφηςησ, λογοτεχνικόσ 

ςϑμβαςησ και μυθοπλαςιακόσ αναπαρϊςταςησ ςτο «αφόγημα» Μια μϋρα με 

τον Σκαρύμπα του Σϐλη Καζαντζό». 
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 

«Δημότρια 1999». το πλαύςιο των πολιτιςτικών εκδηλώςεων του Δόμου 

Θεςςαλονύκησ (13/10/1999), διϊλεξη ςτο Βαφοποϑλειο Πνευματικϐ Κϋντρο, 

με θϋμα: «Αναγνωςτικϋσ αφετηρύεσ και προςεγγύςεισ ςτην πούηςη του 

Γιώργου Θϋμελη». 

«Ϊνα παραμύθι τησ Μικρϊσ Αςύασ». Μϋλοσ τησ κριτικόσ επιτροπόσ 

διαγωνιςμοϑ μαθητών Δημοτικοϑ, Γυμναςύου, και Λυκεύου με θϋμα «Ϊνα 

παραμϑθι τησ Μικρϊσ Αςύασ» που οργϊνωςε η Ιωνικό Εςτύα Θεςςαλονύκησ 

(2002-2003). Ο διαγωνιςμϐσ ολοκληρώθηκε τον επτϋμβριο του 2003. 

«Παγκόςμια Ημϋρα Παιδικού Βιβλύου (2 Απριλύου)». Εκδόλωςη που 

διοργανώθηκε απϐ τη Μανοϑςεια Δημϐςια Κεντρικό Βιβλιοθόκη ιϊτιςτασ 

και το Μουςικϐ χολεύο ιϊτιςτασ (2/4/2004), ϐπου ςυμμετεύχα με επύκαιρο 

θϋμα «Σο παιδύ και το βιβλύο». 

«Πολιτιςτικϋσ Εκδηλώςεισ τησ Θρακικόσ Εςτύασ Εορδαύασ «Ο 

Αρχιγϋνησ»». ε ειδικό εκδόλωςη για τον ςυγγραφϋα (ΠτολεμαϏδα, 

25/4/2009), ϋγινε παρουςύαςη του μυθιςτορόματοσ του Γιϊννη Ξανθοϑλη, 

«Κωνςταντινοϑπολη των αςεβών μου φϐβων». 

 

«Πολιτιςτικϋσ Εκδηλώςεισ του Δόμου ερρών». Ϊγινε παρουςύαςη του 

βιβλύου τησ Δϋςποινασ Καώτατζό-Φουλιοϑμη, «υναιςθηματικϐ Αλφαβητϊρι», 

μια ποιητικό ςυλλογό για παιδιϊ με ειδικό ςυγγραφικό πρϐθεςη τη 

ςυναιςθηματικό τουσ ανϊπτυξη και ενςυναύςθηςη (Ιανουϊριοσ, 2010). Σο 

ύδιο βιβλύο παρουςύαςα ςε ειδικό εκδόλωςη ςτο πλαύςιο τησ Ϊκθεςησ 

Βιβλύου ςτη Θεςςαλονύκη, Μϊιοσ του 2010. 

«Θϋματα για την εκπαύδευςη του παιδιού». Εκδόλωςη ςτον Δημοτικϐ 

Παιδικϐ ταθμϐ Ευϐςμου Θεςςαλονύκησ «Παναγύα Κρεμαςτό» (22/4/2010), 

ϐπου πραγματοποιόθηκε διϊλεξη με θϋμα «Η αφόγηςη παραμυθιών ςτα 

παιδιϊ και η παιδαγωγικό ςημαςύα τησ». 
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«Ανοιχτό Μητρώο Επιμορφωτών». Ϊνταξη ςτο Μητρώο για το 

Πρϐγραμμα Υιλαναγνωςύασ με απϐφαςη του Δ. . του Εθνικοϑ Κϋντρου 

Βιβλύου, (13/10/ 2011). 

«Παγκόςμια Ημϋρα Πούηςησ 2011». Εκδόλωςη που διοργανώθηκε απϐ 

τον ϑλλογο «τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών Αμυνταύου και περιχώρων» και 

τον Δόμο Αμυνταύου (20/3/2011), με θϋμα διϊλεξησ «Πούηςη και ζωό». 

«Πολιτιςτικϋσ Εκδηλώςεισ τησ Θρακικόσ Εςτύασ Εορδαύασ «Ο 

Αρχιγϋνησ»», ςε ειδικό εκδόλωςη για τον ςυγγραφϋα (ΠτολεμαϏδα, 

16/5/2012), παρουςύαςη του ιςτορικοϑ μυθιςτορόματοσ του Μιχϊλη 

Μπουναρτζύδη, «Προςευχό για τισ καινοϑργιεσ πατρύδεσ». 

 

«Παγκόςμια Ημϋρα του Παιδικού Βιβλύου», Εκδόλωςη που 

διοργανώθηκε απϐ την Εφορεύα τησ Βιβλιοθόκησ του Δόμου Υλώρινασ (2 

Απριλύου 2013), με θϋμα «Σο παιδύ και το βιβλύο ςόμερα». 

«Πολιτιςτικϋσ Εκδηλώςεισ του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κϋντρου». 

το 

πλαύςιο των Πολιτιςτικών Εκδηλώςεων του Πνευματικοϑ Κϋντρου 

πραγματοποιόθηκε ειςόγηςη-ομιλύα (Θεςςαλονύκη, 1/4/2013), με θϋμα «Ο 

εικαςτικϐσ ποιητόσ Κωςτϊκησ Λοϑςτασ». 

«100 χρόνια από την απελευθϋρωςη τησ Υλώρινασ». την 101η Επϋτειο 

των Ελευθερύων τησ Υλώρινασ, Δόμοσ Υλώρινασ, 8 Νοεμβρύου 2013. 

Πραγματοποιόθηκε ομιλύα για την απελευθϋρωςη τησ Υλώρινασ απϐ τον 

Οθωμανικϐ ζυγϐ, με θϋμα: «Υλωρινιώτεσ ποιητϋσ και ποιόματα για την 

ελεϑθερη Υλώρινα». 
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ΓΛΨΕ 

Γαλλικϊ  

Αγγλικϊ 


