
Καταγραφή δράσεων εθελοντισμού του Τμήματος
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

κατά το ακαδ. έτος 2019-20

1  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Εθελοντική  συμμετοχή  της  θεατρικής  ομάδας  «Κιβωτός  Ονείρου»  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.,  στη
δράση κατά της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων (human trafficking)
Walk for freedom.

Περιγραφή: Η θεατρική ομάδα «Κιβωτός Ονείρου» επιμελήθηκε τα promo trailer για την προώθηση
της  δράσης  http://bit.ly/2LTzVSp ενώ  την  ημέρα  της  δράσης  παρουσιάστηκε  ένα
στιγμιότυπο βασισμένο σε τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος.

Υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της ομάδας «Κιβωτός Ονείρου» - σκηνοθεσία: Μυρσίνη
Λαντζουράκη, μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2019

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/theatrikes-draseis

youtube.com/watch?v=0tpxBD08w6U

http://bit.ly/2LTzVSp

2  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Εθελοντική  συμμετοχή  της  θεατρικής  ομάδας  «Κιβωτός  Ονείρου»  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.,  σε
promo trailer για ενημέρωση και προώθηση  εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα

Περιγραφή: Εθελοντική  συμμετοχή  της  θεατρικής  ομάδας  «Κιβωτός  Ονείρου»  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.,  σε
promo trailer για  την  ενημέρωση  του  κόσμου  και  προώθηση  της  εκδήλωσης

φιλανθρωπικού χαρακτήρα που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών φορέων Έβρου (4ος

Μαραθώνιος Ζωής: «Ο Εβρος χτίζει το σπίτι του Αυτισμού»).

Υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της ομάδας «Κιβωτός Ονείρου» - σκηνοθεσία: Μυρσίνη
Λαντζουράκη, μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2019

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/theatrikes-draseis

youtube.com/watch?v=yHok38FdBOI



3  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Yλοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που νοσηλεύονται στην
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Περιγραφή: Το  Εργαστήριo Παιδαγωγικής  Έρευνας  και  Εκπαιδευτικών  Πρακτικών  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.
δραστηριοποιείται ενεργά για το συντονισμό, οργάνωση και εποπτεία φοιτητών/τριών
για  τον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  δραστηριοτήτων  δημιουργικής  απασχόλησης
παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης.  Κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2019-20,  το  εθελοντικό  πρόγραμμα
υλοποίησαν  70  φοιτήτριες/ές  όλων  των  ετών  σε  δυάδες  οι  οποίες/οι  απασχολούσαν
καθημερινά τα νοσηλευόμενα παιδιά στο νοσοκομείο (Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019).

Υπεύθυνη δράσης: Φανή Μοκαΐτη, Υποψ. Διδάκτωρ Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Σχετικές δράσεις υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2016 και
από τότε συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ημερομηνία: 21/10/2019 – 21/12/2019

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/ekpaideytikes-kai-epimorfotikes-draseis/

4  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Β΄ κύκλος ομιλιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξ/πολης

Περιγραφή: Μετά την επιτυχία του Α΄ κύκλου ομιλιών (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) με κύριο άξονα
τον  άνθρωπο  και  την  εκπαίδευση,  η  Σχολή  Επιστημών  της  Αγωγής  του  Δ.Π.Θ.  σε
συνεργασία  με  τη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Αλεξανδρούπολης  σε  μια  προσπάθεια
ενημέρωσης  και  επιμόρφωσης  του  κοινού  της  Αλεξανδρούπολης  διοργάνωσε  τον  Β΄
κύκλο ομιλιών κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2019-20.  Συμμετείχαν μέλη προσωπικού του
Τ.Ε.Ε.Π.Η.  και  του  Π.Τ.Δ.Ε.  προβάλλοντας  διαφορετικές  πτυχές  των  θεματικών  που
θεραπεύουν.

Υπεύθυνη  για  την  οργάνωση  της  δράσης: Αναστασία  Οικονομίδου,  Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Οι συμμετέχοντες/ουσες εισηγητές/τριες  ήταν οι εξής:

)  α Αναστασία Οικονομίδου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  Δ.Π.Θ.,  εισήγηση με
τίτλο «Πώς να μιλήσεις στα παιδιά; Η έννοια της διαφορετικότητας στα παιδικά βιβλία»
(18 Νοεμβρίου 2019).

β)  Ιωάννης  Γαλαντόμος,  Επίκουρος  Καθηγητής  Π.Τ.Δ.Ε.  Δ.Π.Θ.,  εισήγηση  με  τίτλο  «Το
γλωσσικό λάθος και η διδακτική αντιμετώπισή του» (2 Δεκεμβρίου 2019).

γ)  Ίκαρος  Μαντούβαλος,  Επίκουρος  Καθηγητής  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  Δ.Π.Θ.,  εισήγηση  με  τίτλο
«Ανάμεσα  σε  δύο  αυτοκρατορίες:  Μεταναστεύοντας  από  τα  Βαλκάνια  στην  Κεντρική
Ευρώπη (17ος αι.-αρχές 19ου αι.)» (15 Ιανουαρίου 2020).



δ)  Βασιλική  Βασιλούδη,  Μέλος  Ε.ΔΙ.Π.  Π.Τ.Δ.Ε.  Δ.Π.Θ.,  εισήγηση  με  τίτλο
«Αναπαραστάσεις του προσφυγικού ζητήματος σε εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Η
ρητορεία της ενσυναίσθησης» (27 Ιανουαρίου 2020).

ε)  Μυρσίνη  Λαντζουράκη,  Μέλος  Ε.Ε.Π.  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  Δ.Π.Θ.,  εισήγηση  με  τίτλο
«Εκπαιδευτικό δράμα. Ένα εργαλείο εναλλακτικής μάθησης» (10 Φεβρουαρίου 2020).

στ) Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ, εισήγηση με τίτλο «Σχολείο και οικογένεια»
(24 Φεβρουαρίου 2020).

ζ) Αθανάσιος Μόγιας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ, εισήγηση με τίτλο  «Θαλάσσιος
εγγραμματισμός. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα» (9 Μαρτίου 2020).

Ημερομηνία: 18/11/2019 – 9/3/2020

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/v-kyklos-omilion-sti-dimotiki-vivliothiki/

5  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Δράσεις  αφήγησης  και  εμψύχωσης  των  παιδιών  της  πόλης  στις  Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περιγραφή: Φοιτητές και φοιτήτριες του Τ.Ε.Ε.Π.Η. συμμετείχαν εθελοντικά με οργανωμένες δράσεις
αφήγησης και εμψύχωσης των παιδιών της πόλης στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Κάτω από τον τίτλο «Παραμυθοχώρα», οι φοιτητές/τριες
ζωντάνεψαν  Χριστουγεννιάτικες  ιστορίες  στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Αλεξανδρούπολης
συνοδευόμενες  από  δραστηριότητες  θεατρικής  εμψύχωσης  (διήμερη  δράση),
αφηγήθηκαν  χριστουγεννιάτικα  παραμύθια,  επενδύοντάς  τα  με  χριστουγεννιάτικες
μελωδίες,  τραγούδια  στην  ελληνική  και  γαλλική  γλώσσα  και  συνοδεύοντας  αυτά  με
χριστουγεννιάτικες  κατασκευές,  ζωγραφιές  και  εικαστικές  δράσεις  στο  Πάρκο  των
Χριστουγέννων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δεκέμβριος 2019).

Υπεύθυνες δράσεων:

Μαριάννα Παυλίδου, Μέλος Ε.Ε.Π. Σχολής Επιστημών Αγωγής Δ.Π.Θ.,
Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Ευαγγελία Κοψαλίδου, Μέλος Ε.Ε.Π. Σχολής Επιστημών Αγωγής Δ.Π.Θ. και
Αικατερίνη Μαυρομαρά-Λαζαρίδου, Μέλος Ε.Ε.Π. Δ.Π.Θ.

Υπεύθυνη για την εποπτεία, και προώθηση όλων των παραπάνω Χριστουγεννιάτικων 
δράσεων:
Μαριάννα Παυλίδου, Μέλος Ε.Ε.Π. Σχολής Επιστημών Αγωγής Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2019

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/ekpaideytikes-kai-epimorfotikes-draseis/



6  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά με τίτλο «O τέταρτος μάγος»  στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αλεξ/πολης

Περιγραφή: Η  θεατρική  ομάδα  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  «Κιβωτός  Ονείρου»  παρουσίασε  στη  Δημοτική
Βιβλιοθήκη  Αλεξ/πολης  το  Σάββατο  14  και  την  Κυριακή  15  Δεκεμβρίου  2019  τη
Χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά με τίτλο «O τέταρτος μάγος» βασισμένη στο
παραμύθι του Τεντ Σίγκερ και διασκευή της ομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε με δράσεις
εμψύχωσης για τα παιδιά-θεατές.

Υπεύθυνη για την οργάνωση, διδασκαλία και σκηνοθεσία:

Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία: 14/12/2019 – 15/12/2019

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/theatrikes-draseis

7  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά με τίτλο «O τέταρτος μάγος» στην Ψυχιατρική
Κλινική Αλεξανδρούπολης

Περιγραφή: Η  θεατρική  ομάδα  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  «Κιβωτός  Ονείρου»  παρουσίασε  στην  Ψυχιατρική
Κλινική  Αλεξανδρούπολης  τη  Χριστουγεννιάτικη  παράσταση  για  παιδιά  με  τίτλο  «O
τέταρτος μάγος» βασισμένη στο παραμύθι του Τεντ Σίγκερ και διασκευή της ομάδας σε
μια προσπάθεια προσφοράς ψυχαγωγίας στους νοσηλευόμενους στην Κλινική.

Υπεύθυνη για την οργάνωση, διδασκαλία και σκηνοθεσία:

Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία:

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/theatrikes-draseis

8  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: «Μια φωτογραφία, χίλιες ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ λέξεις»

Περιγραφή: Δράση  που  οργανώθηκε  τον  Απρίλιο  του  2020  και  υλοποιείται  μέσω Διαδικτύου  στο
πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στο
νεοελληνικό  κράτος.  Το  Εθνολογικό  Μουσείο  Θράκης  (Ε.Μ.Θ.)  και  το  Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Επιστήμες  της  Αγωγής:  Καινοτόμες  Παιδαγωγικές



Προσεγγίσεις  σε  Πολυπολιτισμικά  Εκπαιδευτικά  Περιβάλλοντα»  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  με  την
υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
ηλικίας  να  συμπληρώσουν  μαζί  τον  καμβά  της  ιστορίας  των  ανθρώπων  της
Αλεξανδρούπολης από το 1890 μέχρι και το 2020.

Υπεύθυνοι/ες δράσης:

Αικατερίνη Γιόφτσαλη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Βαλεντίνα Σωκράτους, Υπεύθυνη Μουσειοπαδαγωγικής Ε.Μ.Θ.,
Μοκαϊτη Φανή, Υπ. Διδάκτωρ Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. και
Φοιτητές/τριες  του  Π.Μ.Σ.  «Επιστήμες  της  Αγωγής:  Καινοτόμες  Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Ημερομηνία: Απρίλιος 2020 -

Σχετικός
σύνδεσμος:

https://emthrace.org/draseis/gia-enilikes/mia-fotografia-xilies-dikes-soy-lekseis?
fbclid=IwAR0d-BQOFl8Oj4EFJ6Gvhx D23Wlw7hTUArESEvNhBLnyMuufQpiV2rILbw

www.psed.duth.gr/draseis-  sto-plaisio-toy-eortasmoy-ton-100-chronon-apo-ensomatosi-  
thrakis/

9  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: «Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία: Ξεκλειδώνοντας τις μνήμες»

Περιγραφή: Το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Επιστήμες  της  Αγωγής:  Καινοτόμες
Παιδαγωγικές  Προσεγγίσεις  σε  Πολυπολιτισμικά  Εκπαιδευτικά  Περιβάλλοντα»  του
Τ.Ε.Ε.Π.Η.  και  το  Ιστορικό  Μουσείο  Αλεξανδρούπολης,  με  την  υποστήριξη  του  Δήμου
Αλεξανδρούπολης,  οργανώνουν  τη  δράση  «Ζαρίφειος  Παιδαγωγική  Ακαδημία:
Ξεκλειδώνοντας τις μνήμες». Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο εορτασμού των 100
χρόνων από την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στο νεοελληνικό κράτος. Σκοπός της
είναι  να  φέρει  σε  επαφή  τον  μαθητικό  πληθυσμό  τόσο  της  Ζαριφείου  όσο  και  των
υπόλοιπων σχολείων της πόλης με δασκάλους που φοίτησαν ή/και δίδαξαν σε αυτό, ώστε
να ξεκλειδώσουν μαζί συλλογικές και ατομικές μνήμες.

Υπεύθυνοι/ες δράσης:

Αικατερίνη Γιόφτσαλη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Αγνή Καραγιάννη, Ιστορικός- Αρχαιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.,
Βασιλική Βασιλούδη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. και
Φοιτητές/τριες  του  Π.Μ.Σ.  «Επιστήμες  της  Αγωγής:  Καινοτόμες  Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Ημερομηνία: Απρίλιος 2020 -

Σχετικός
σύνδεσμος:

www.psed.duth.gr/draseis-  sto-plaisio-toy-eortasmoy-ton-100-chronon-apo-ensomatosi-  
thrakis/



10  η   ΔΡΑΣΗ  

Τίτλος δράσης: Ανάδυση  προφορικής  μνήμης  μέσα  από  προσωπικές  ιστορίες   ανθρώπων  που
μεγάλωσαν στη Θράκη

Περιγραφή: Στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης  και  την
ενσωμάτωσή  της  στο  νεοελληνικό  κράτος  υλοποιείται  από  τις  αρχές  Μαΐου  μια
δημιουργική  διαδικτυακή  καταγραφή  που  αποσκοπεί  στην  ανάδυση  της  προφορικής
μνήμης μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν στη Θράκη και
έπαιζαν  ομαδικά  παιχνίδια  στις  γειτονιές  της.  Η  δράση  πραγματοποιείται  από  το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις  σε  Πολυπολιτισμικά  Εκπαιδευτικά  Περιβάλλοντα»  του  Τ.Ε.Ε.Π.Η.  σε
συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξ/πολης και την υποστήριξη του Δήμου
Αλεξ/πολης.

Υπεύθυνοι/ες δράσης:

Αικατερίνη Γιόφτσαλη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Ειρήνη Φαλέκα, Υπ. Διδάκτωρ Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ.,
Ευθυμία Ανδρεάδου, Επιστημονική συνεργάτης-Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξ/πολης και Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.  και
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