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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Θεσσαλονίκη, 3.11.2022 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
 

Το Παράρτημα της Π.Ε.Ε. στη Μακεδονία σας προσκαλεί στην π α ι δ α γ ω γ ι κ ή  σ υ ν ά ν τ η σ η  με θέμα: 

«“Κοιτάζοντας θετικά το μέλλον μου”: Ανάλυση ψηφιακών αφηγήσεων» που διοργανώνει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 

2022 ώρα 19:00 στην αίθουσα 111 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με προσκεκλημένη 

ομιλήτρια την κ. Όλγα Παντούλη, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.  

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Μακεδονίας  

 

Βασίλης Φούκας Όλγα Παντούλη  Μενέλαος Τζιφόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φ-Π Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φ-Π Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. 

Δυτικής Μακεδονίας  

Πρόεδρος Γραμματέας Ταμίας  

 

Περίληψη ανακοίνωσης  

Στην παρούσα έρευνα, προσπάθησα να ενεργοποιήσω νεαρά άτομα για να οραματιστούν μια θετική προβολή του εαυτού 

τους στο μέλλον μέσα από τις ψηφιακές ιστορίες που κλήθηκαν να κατασκευάσουν. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

κλήθηκαν να γράψουν ένα γράμμα που θα απευθυνόταν σε αυτές/ αυτούς σταλμένο από τον μελλοντικό τους εαυτό, στη 

συνέχεια επένδυσαν αυτό το κείμενο με ήχο, εικόνες, βίντεο, φτιάχνοντας ένα σύντομο βίντεο περίπου 2 λεπτών. Μετά 

τη συγκέντρωση του παραπάνω υλικού ανέλυσα τις ψηφιακές ιστορίες ως πολυτροπικά κείμενα με την αφηγηματική 

θεματική ανάλυση. 

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ομιλήτριας 

Η Όλγα Παντούλη είναι Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Έμφυλες διαστάσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας». Τα μαθήματα που διδάσκει 

είναι: «Εκπαιδεύοντας για την ισότητα των φύλων στο σχολείο», «Εκπαίδευση και Φύλο» και «Η αφήγηση ως 

ερευνητική μέθοδος στις επιστήμες της Αγωγής». Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Ανάλυση 

ψηφιακών αφηγήσεων: εφαρμογή του project "κοιτάζοντας το μέλλον μου με αισιοδοξία" με στόχο την ψυχική 

ανθεκτικότητα».Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι τα εξής: Φύλο και επιστήμη, Γυναίκες στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα  και γυναίκες επιστήμονες στις φυσικές επιστήμες, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και αφηγηματική ανάλυση. 

E-mail: pantouli@edlit.auth.gr  
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