
  

 

 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των επιχειρήσεων και 
φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την 
ευκολότερη ένταξη των φοιτητών/ριών στο παραγωγικό 
σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε 
επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο 
Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη 
κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων 
φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων 
φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.  

Το Κοινόν των Μαγνήτων είναι το παγκόσμιο σωματείο 
αποδήμων Μαγνήτων με έδρα το Βόλο. Βασικοί στόχοι του σω-
ματείου είναι η συσπείρωση των απανταχού Μαγνήτων και η 
προσφορά τους στη γενέτειρα, η προβολή της Μαγνησίας στο 
εξωτερικό και η ανάδειξη της ιστορίας και των δυνατοτήτων 
της στον οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό τομέα.  

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, με διευθύντρια 
την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Μαρία Παπαδοπού-
λου εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές της γλωσσικής 
καλλιέργειας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολο-
γίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. 

 Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” 
είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευο-
μένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να 
τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρ-
μόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προ-
κλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επι-
κοινωνιών.  



 

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή                                                                                                 

Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Νικόλαος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

Μαγδαληνή Βίτσου, Εκπαιδευτικός - μέλος του Προγράμματος 

Τ4Ε, Διδάκτωρ Παν/μίου Πελοποννήσου. 

Βασιλική Βούλγαρη, Εκπαιδευτικός - ΑΜΒ Προγράμματος Τ4Ε. 

Πασχάλης Δήμου, Εκπαιδευτικός - ΑΜΒ Προγράμματος Τ4Ε, Τα-

μίας Παγκόσμιου Σωματείου Αποδήμων Μαγνήτων «Το Κοινόν 

των Μαγνήτων». 

Φίλιππος Κωσταντινίδης, Εκπαιδευτικός – Διευθυντής 16ου 

Δ.Σχολείου Βόλου, Πρόεδρος Τοπικού Παρ/ματος ΑΔΕΔΥ.  

Ελένη Μπαρμπουδάκη, Εκπαιδευτικός - Μέλος του Προγράμματος 

Τ4Ε. 

Μαρίνα Μόγλη, Εκπαιδευτικός– Μέλος Εργαστηρίου Λόγου και 

Πολιτισμού ΠΤΠΕ, Υποψ. Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας. 

Ευτυχία Πλακαρού, Εκπαιδευτικός – ΑΜΒ Προγράμματος Τ4Ε. 

Αριάδνη Φωτεινή Στέλλου, Εκπαιδευτικός - μέλος του Προγράμ-

ματος Τ4Ε – Πρέσβειρα Παν/μίου  Σαλαμάνκα.  

 

Γραμματειακή Υποστήριξη οι Φοιτήτριες του ΠΤΠΕ: 

Αγγελική Βατίστα, Κωνσταντίνα Γκίκα, Αθηνά Ζαχαριάδου, Ηρώ 

Κούρτογλου, Παναγιώτα Λυτάκη, Λεμονιά Νεστορίδου, Αγγελική 

Ντινώρη, Φωτεινή Φερεντίνου, Ειρήνη Χρυσικού. 

 

Ηλεκτρονική επιμέλεια  

Βασιλική Βούλγαρη, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., φοιτήτρια του ΠΤΠΕ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Πασχάλης Δήμου, Διευθυντής 30ού Δημοτικού 

Σχολείου Βόλου: «Η σημερινή πραγματικότητα για 
τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας». 

 Αριάδνη Φωτεινή Στέλλου, εκπαιδευτικός, εκ-

πρόσωπος Παν/μίου Σαναντέρ: «Η πραγματικότη-
τα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε ι-
σπανόφωνες χώρες». 

 Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας, για τις ευρύτε-

ρες δράσεις της Οργάνωσης. 

 Ελένη Μπαρμπουδάκη, εκπαιδευτικός ΔΥΕΠ 

Μαγνησίας, «Η χρήση γλωσσικών δεξιοτήτων μη-
τρικής γλώσσας για την οικοδόμηση κοινού κώδικα 
επικοινωνίας για την ένταξη των προσφυγόπου-
λων στη σχολική τάξη». 

 Εκπρόσωπος ΑΡΣΙΣ, για τις ευρύτερες δράσεις της 

Οργάνωσης. 

 Μαρίνα Μόγλη, εκπαιδευτικός ΔΥΕΠ Λάρισας, 

Εκπρόσωπος Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού 

Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας: «Η μητρική γλώσ-
σα ως μέσο ενδυνάμωσης και εργαλείο μάθησης» 


