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Βασιλείου Δημήτρης 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

Σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει Msc στη 
Nεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, Med στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και είναι υποψήφιος 
διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Από το 2003 υπηρετεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και έχει συνεργαστεί με το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εκπόνηση ΑΠΣ για το μάθημα της 
Ιστορίας. 

 

Η υποψηφιότητά μου εκφράζει απλά την αγωνία μου για το μέλλον της ιστορικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι συνέργειες για την ανανέωση της 
διδασκαλίας  της ιστορίας πρέπει να ξεκινήσουν από τη σχολική τάξη και την 
ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Με 
την ίδρυση του Ομίλου για την προώθηση της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε πλέον ενεργά στον διάλογο για την 
ανανέωση της διδασκαλίας της ιστορίας, που αποτελεί ζητούμενο στη σύγχρονη 
εποχή.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕ02) 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 

 Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας 
(1988). 

 Πανεπιστήμιο Αθήνας (με κατατακτήριες εξετάσεις): Τμήμα Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα  Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

  Υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

 Αγγλικά. 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

 1992-σήμερα: Ως εκπαιδευτικός (φιλόλογος) σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 25 έτη. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Ιωνιδείου Σχ. Πειραιά. 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
Ενδεικτικά: 

 Ευαγγελία Γεώργα-Ελένη Τάκου (επιμ.) Επετηρίδα Ακαδημαϊκού έτους 
2008-2009 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική 
Επιστήμη και Ιστορία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, Ιανουάριος 2010. 

 Στο ίδιο, Γεώργα Ε., «Εικονολογική προσέγγιση του ελληνικού εθνικού 
ζητήματος (1853-1897)».  

 Επιστημονική συνεργασία στο Λίνα Λούβη, Η ελληνική οικονομία του 19ου 
αιώνα με τη γραφίδα των γελοιογράφων, Πρόγραμμα ερευνών Ιστορικού 
Αρχείου Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 2011. 
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  «H Xρήση της Wikipedia στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία: Απόψεις και 
Πρακτικές Ακαδηµαϊκών και Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας», 
στο 6ο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011. 

 «Σχεδιάζοντας περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για αποτροπή και 
περιορισμό του πλαγιαρισμού», στο 6ο  Συνέδριο «Η πληροφορική στην 
εκπαίδευση), Κέρκυρα, 10-12 Οκτωβρίου 2014.  

 «Η αξιοποίηση της πολιτικής γελοιογραφίας στη διδασκαλία του ελληνικού 
εθνικού ζητήματος του 19ου αι.» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτικές 
διαδρομές στο σημερινό σχολείο», Πάτρα 2016 

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και σεμιναρίων που 
αναφέρονται σε επιστημονικά θέματα, στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής 
τάξης, στην εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνών στη σχολική πράξη, σε 
παιδαγωγικά ζητήματα και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική πράξη 

 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ «θεατρικές δοκιμές» του Πρότυπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής 
Πειραιά 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Περπατώντας στον αρχαίο Πειραιά», σχ. Έτος 
2012-13 (αρ. πρωτ. 14296/21.6.2013). 

 Μέλος του θεατρικού Δικτύου της ΔΙΔΕ Πειραιά (2012-2018). 

 Παρουσίαση στα πλαίσια του 7ου-10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου 
(Δήμος Πειραιά και ΔΙΔΕ Πειραιά) θεατρικών παραστάσεων  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Ενδεικτικά: 

  «Πιστοποίηση γνώσεων στις ΤΠΕ» Α΄ και Β΄ επιπέδου. 
 

 

Θα επιθυμούσα να γίνω πιο ενεργό μέλος του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα,  καθώς θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία αυτή. Δουλεύοντας 
για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών εκδηλώσεων-προγραμμάτων 
μπορεί να αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις μεθόδους της ιστορικής 
έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο, χρήσιμος για όλους όσους 
ασχολούμαστε διδακτικά ή και ερευνητικά με αυτήν. Μπορούμε να εργαστούμε για 
τη δημιουργία ενός «χώρου» για την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και πρακτικών 
προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ιστορικού γραμματισμού των μαθητών-τριων με 
άξονα την κριτική σκέψη περιλαμβάνοντας και τομείς, όπως η δημόσια Ιστορία ή η 
προφορική Ιστορία.  
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Ιωάννα Δεκατρή  

Βιογραφικό Σημείωμα  

 
Η Ιωάννα Δεκατρή σπούδασε  Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διδακτική 
της Ιστορίας» από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι υποψήφια διδάκτορας με αντικείμενο  
την  αξιοποίηση του υλικού πολιτισμού στη Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, που 
εκπονείται στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. Γνωρίζει Αγγλικά(Γ2), Γαλλικά(Γ1) και 
Ιταλικά(Γ1). Έχει Πιστοποίηση Β΄Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (2015). Από το 1999 εργάζεται 
ως Φιλόλογος στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Από το 2012 έως σήμερα 
είναι υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας.  Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στη Μουσειακή Εκπαίδευση, στη Διδακτική της 
Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών, στις Πολιτισμικές Σπουδές, στους τρόπους  
πρόσληψης  του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σήμερα,  στη Δημόσια Ιστορία και 
Αρχαιολογία. Έχει διοργανώσει ημερίδες και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε 
συνέδρια. Έχει  δημοσιεύσει άρθρα και εισηγήσεις σε συλλογικούς τόμους και 
πρακτικά συνεδρίων. Συμμετέχει ως συγγραφέας σε τρία βιβλία.  Μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ιδρύματος της 
Βουλής «Βουλή των Εφήβων» από το 2016 έως σήμερα.  
Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/groups/westsideculture/  
 
 

Επιθυμώ να είμαι υποψήφια γιατί συμφωνώ απολύτως με τους σκοπούς της ίδρυσης 
του Ομίλου και θέλω να εργαστώ εθελοντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, 
εκτιμώ ότι είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρχει δομημένη συλλογικότητα που να 
εργάζεται  συστηματικά και να υποστηρίζει με δράσεις και με επιστημονικά 
τεκμηριωμένο και δημόσιο λόγο την  αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Ιστορίας με 
βάση τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των αξιών της Δημοκρατίας και του 
Ανθρωπισμού σε αντίστιξη προς την άνοδο των νεοναζιστικών μορφωμάτων και 
ιδεολογιών σήμερα.  
Με εκτίμηση και ευχαριστίες για την αποδοχή της υποψηφιότητάς μου  

https://www.facebook.com/groups/westsideculture/
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Κωνσταντίνος Μέκκας 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ολοκλήρωσα τις βασικές μου σπουδές στην Ιστορία-Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο 
της Franche - Comté στη γαλλική πόλη Besançon το 1983. Το 1988 συνέχισα 
μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικής Ιστορίας στο Παρίσι με τον Σπύρο Ασδραχά 
(Πανεπιστήμιο Paris I - Panthéon Sorbonne). Το 2014 ολοκλήρωσα τη διδακτορική 
διατριβή μου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα «Η 
μονοκαλλιέργεια της ελιάς και το εμπόριο του λαδιού στην Κέρκυρα τον 18ο αι.» και 
επόπτρια την κ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering. Υπηρετώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
από το 1989 έως σήμερα. 

 
 
O Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση 
της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από την προώθηση των αρχών και μεθόδων της 
σύγχρονης ιστορικής έρευνας και των νέων διδακτικών προσεγγίσεων, θα συμβάλει 
στην απαλλαγή του μαθήματος της Ιστορίας από αγκυλώσεις και στερεότυπα που 
χρόνια μας ταλαιπωρούν. Οφείλουμε όλοι μας να υποστηρίξουμε αυτήν την 
προσπάθεια. 
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Ζέτα Παπανδρέου 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

 

Η Ζέτα Παπανδρέου είναι διδάκτωρ Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας (Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου Αιγαίου). Έχει εκπονήσει Master στην Ιστορία και Διδακτική της 
Ιστορίας (Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών). Τα ερευνητικά πεδία με τα οποία 
ασχολείται είναι η διδασκαλία επίμαχων και τραυματικών ιστορικών γεγονότων (Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανική κατοχή και άσκηση αντιποίνων στην Ελλάδα)  όπως, 
επίσης, και το θεωρητικό πλαίσιο της Διδακτικής της Ιστορίας. Το ερευνητικό της 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε  στη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με σκοπό την 
ενημέρωση και τον προβληματισμό τους σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση 
αντιποίνων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα (1946 – 
1949), τη μετανάστευση και το προσφυγικό. Είχε συμμετοχή στην εκπόνηση  
Προγραμμάτων Σπουδών  για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
(2017 – 2018).   
Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες γύρω από το αντικείμενό της και 
έχει δημοσιεύσει τα πορίσματα των ερευνών της σε πρακτικά συνεδρίων και 
περιοδικά. 
 
Είναι συγγραφέας του βιβλίου Τραυματική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Δίστομο 1944 
– 2018, Ταξιδευτής 2018. 
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Έχει συγγραφική συμμετοχή στα εξής βιβλία: 
Στράτος Δορδανάς – Βασιλική Λάζου – Βαγγέλης Τζούκας – Λάμπρος Φλιτούρης 
(επιμέλεια) Κατοχική βία 1939 – 1945. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία, Δήμος 
Νικολάου Σκουφά και Εκδόσεις Ασίνη, Κομμένο Άρτας – Αθήνα 2016 
Hillary Cooper – Jon Nichol (επιμέλεια) Identity, Trauma, Sensitive and Controversial 
Issues in the Teaching of History, Cambridge Scholars Publishing 2015 (μαζί με τους 
Γιώργο Κόκκινο, Παναγιώτη Κιμουρτζή, Ελένη Στεφάνου, Παναγιώτη Γατσωτή). 
Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Πρακτικά Συνεδρίου. 
Η δημοκρατική αγωγή: Διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας..., Γιώργος 
Μπίκος (επιμέλεια), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2015. 
Γ. Κόκκινος και Δ. Μαυροσκούφης (επιμέλεια), Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα 
και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση, Ρόδον Εκδοτική, Αθήνα 
2015. 
 

 

Επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα και να έχω ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του 
Ομίλου κρίνοντας ως αναγκαιότητα τη βελτίωση της ιστορικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα μέσω της οργάνωσης σχετικών συνεδρίων, της δημιουργίας εκπαιδευτικού 
υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και της 
συνεργασίας με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ως αντικείμενο την 
Ιστορία και τη Διδακτική της. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ελένη Πατσιατζή 

 

 

Η Ελένη Πατσιατζή είναι απόφοιτος του Ιστορικού- Αρχαιολογικού τμήματος της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και υποψήφια διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ζει στον Πειραιά και εργάζεται στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  
 

Θέτω υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην 
Ελλάδα γιατί θεωρώ αναγκαία τη συμμετοχή όλων μας, με όποιον τρόπο καθένας/μια 
μας δύναται, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης 
ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.  Εργάζομαι σε λύκειο περιοχής του 
Πειραιά (Δραπετσώνα) και πιστεύω πως μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες και 
διαρκή διάλογο μπορούμε να επιτύχουμε τον ιστορικό γραμματισμό των 
μαθητών/τριών μας και τη δική μας ενημέρωση σε ζητήματα μεθοδολογίας και 
διδακτικής. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

 
 
Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Μεταπτυχιακό στη Σύγχρονη Ιστορία από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  
 
Το χρονικό διάστημα 1995-2001 εργάστηκε σε λύκειο της Θράκης, του οποίου οι 
μαθητές ήταν μειονοτικοί, και από το 2001 εργάζεται σε λύκειο της Αθήνας. Από το 
2017 είναι διευθυντής του 3ου Λυκείου Καλλιθέας Αθήνας.  
 
Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων (2002-04, 2005-08, 2010-11) που αφορούσε την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης της μειονότητας στη Θράκη σε ρόλο συμβούλου, στη δημιουργία 
εκπαιδευτικών υλικών για το μάθημα της ιστορίας και στην επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών καθώς και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη 
διδακτική της ιστορίας και την παραγωγή εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών. 
Μεταξύ αυτών συμμετείχε στην ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση του Νέου 
Προγράμματος Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για το Επιστημονικό Πεδίο: 
Κοινωνικές Επιστήμες και Ιστορία (2010-11) καθώς και στην Επιτροπή του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την Εκπόνηση Προγραμμάτων 
Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2016-17).  
 
Πεδία ενδιαφερόντων και σχετικές δημοσιεύσεις: διδακτική της ιστορίας, ιστορία 
των μειονοτήτων, ιστορία της εκπαίδευσης.  
 
 
Θέτω υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την Ιστορική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα επιθυμώντας να συμβάλλω, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μου, στην όλη προσπάθεια για μια παρέμβαση με στόχο την αναβάθμιση της 
ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο και τον ιστορικό εγγραματισμό των 
μαθητών και μαθητριών του.  
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Κατερίνα Προκοπίου 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 
 

 
 
 

Σπούδασε Φιλολογία στο ΑΠΘ με κατεύθυνση Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών. 
Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1984. 
Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας του ΙΕΠ στη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών 
Λογοτεχνίας, στο Πλαίσιο της πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και στη σύνταξη του Βιβλίου του 
Εκπαιδευτικού. 
Το 2009 διακρίθηκε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό eLearning awards 2009 για τον 
εκπαιδευτικό ιστότοπο «φέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολειό» που 
δημιούργησε για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Το 2010 βραβεύτηκε από το Δίκτυο 
Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ). 
Υπότροφος του ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων 2017 του 
ΑΤΕΙΘ εκπονεί τη διπλωματική της. 
Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια με θέματα 
σχετικά με  
• την αξιοποίηση των κόμικς και των graphic novels στη διδασκαλία της Ιστορίας, 
Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών  
• την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δραστηριοτήτων 
• την ανάλυση εικόνας στα σχολικά βιβλία Ιστορίας 
• τον οπτικοακουστικό γραμματισμό στην εκπαίδευση 
• τη χρήση των ΤΠΕ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη διδασκαλία. 
Έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά σενάρια για την Ιστορία και τη Λογοτεχνία και έχει 
δημοσιεύσει έντυπα και e-books σχετικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας, Λογοτεχνίας, 
Κοινωνιολογίας και Αρχαίων ελληνικών με κόμικς. 
Αρθρογραφεί για θέματα σχετικά με την Ιστορία, τη Λογοτεχνία και το graphic novel.  
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Πεδίο ενδιαφερόντων: διδακτική της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, αξιοποίηση των 
κόμικς, των graphic novels, των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ανάλυση εικόνας – 
οπτικοακουστικός γραμματισμός στην εκπαίδευση. 
 
 
 
Επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ο.Ι.Ε.Ε., επειδή θα ήθελα να 
συμβάλλω στον βαθμό που μπορώ στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, στο οποίο 
υπηρετώ και στην ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και πρακτικών που στοχεύουν στον 
ιστορικό γραμματισμό των μαθητών.  
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Βασιλική Σακκά 

Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Βασιλική Σακκά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία και έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πρόγραμμα: «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης») με ειδίκευση 
στη Διδακτική της Ιστορίας. Η διδακτορική της διατριβή αφορά στο πεδίο: Ιστορία και 
Εκπαίδευση Ενηλίκων (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). 

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής). Παράλληλα διδάσκει στο Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Δημόσια Ιστορία». 

Έχει εργαστεί για τη σύνταξη Π.Σ. Ιστορίας, την εκπόνηση και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών εντός και εκτός Ελλάδας. 
Έχει δημοσιεύσει άρθρα και έρευνες σε θέματα συναφή (Διδασκαλία της Ιστορίας, 
Δημόσια Ιστορία, Προφορική Ιστορία και Σχολείο, Διδασκαλία Ολοκαυτώματος, 
Αντιλήψεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών που διδάσκουν Iστορία, Οπτικός 
Εναλφαβητισμός κ.ά.). 

Μέλος του Δ.Σ. της EUROCLIO (European Association of History Educators) από το 
2006 και πρόεδρος της Ένωσης για το διάστημα 2010-2012. 

 
Θέτω υποψηφιότητα για τον Όμιλο γιατί θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί 
να ενδυναμωθεί και να έχει διάρκεια μια γενναία και φιλόδοξη προσπάθεια να 
βοηθήσουμε να αλλάξει το τοπίο στη σχολική ιστορική εκπαίδευση, σε μια εποχή 
ανόδου ακραίων ιδεολογιών και επικίνδυνου και ανορθολογικού εθνικισμού.   
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MΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ 
 

Βιογραφικό Σημείωμα  
 
 

 
 
Πτυχίο  φιλολογίας ( ΑΠΘ) με κατεύθυνση κλασικών σπουδών.  
Εργάζομαι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1985. 
Από το 1996 έχω  λάβει επιμόρφωση  με συστηματικό τρόπο μέσω  προγραμμάτων  
και σεμιναρίων   στη Διδακτική της Ιστορίας. Επίσης έχω παρακολουθήσει  το 
σεμινάριο για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Yad Vashem,στην Ιερουσαλήμ, 
και το summer academy  του Centropa στη Βιέννη. 
 Συμμετείχα στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για την επίσκεψη μαθητών 
στο Μουσείο-Μνημείο Άουσβιτς από την πιλοτική τους εφαρμογή. 
Έχω εργαστεί σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες και σε πρόσφυγες.  
Πεδία ενδιαφέροντος: Διδασκαλία Ολοκαυτώματος, Προφορική ιστορία, Ιστορία 

μειονοτήτων. 
 

 

Θέτω υποψηφιότητα για το ΔΣ του Ομίλου, καθώς θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την 
ίδρυσή του  και επιθυμώ  με την ενεργό συμμετοχή μου να συμβάλω στην  επίτευξη  
των στόχων του . 

. 
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