
 
 

 

 
Το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας είναι µέλος του δικτύου σχολικών µονάδων επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο ερευνητικό πρόγραµµα Re-mapping για τα σχολικά 
έτη 2017-2019. Το δίκτυο αποτελείται συνολικά από 7 σχολικές µονάδες σε Ελλάδα, 
Ιταλία και Γαλλία.  

Ταυτότητα του ερευνητικού προγράµµατος 
Το ερευνητικό πρόγραµµα RE-Mapping είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα 

χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ. Στόχος του είναι να διερευνήσει τη σχολική «πορεία» των 

µαθητών µέσα από τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την «πορεία» τους στον σχολικό, ατοµικό 

και παγκόσµιο χώρο. Το ερευνητικό πρόγραµµα λαµβάνει χώρα σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: 

την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.   

Υπεύθυνος φορέας για την διεξαγωγή του προγράµµατος είναι το Τµήµα Φιλοσοφίας, 

Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής και Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας (FISSPA) του Πανεπιστηµίου 

της Πάντοβα στην Ιταλία. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, συνεργαζόµαστε µε το 

Πανεπιστήµιο Paris 8 για την έρευνα που λαµβάνει χώρα στη Γαλλία και µε το ∆ίκτυο Πολιτικών 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (HepNet) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Π.Τ.∆.Ε και στο οποίο 

συµµετέχει ο Τοµέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΠΤ∆Ε, 

για την έρευνα που λαµβάνει χώρα στην Ελλάδα.   

Τρόποι επικοινωνίας 
Υπεύθυνη για την διεξαγωγή της έρευνας και πρόσωπο επικοινωνίας του ερευνητικού 

προγράµµατος είναι η ∆ρ. Κονιδάρη Βικτωρία. Οι γονείς, οι µαθητές και οι σχολικές µονάδες 

µπορούν να χρησιµοποιούν για την επικοινωνία τους είτε την αντίστοιχη φόρµα επικοινωνίας 

που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράµµατος (www.re-mapping.eu) είτε µε 

απευθείας αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: remapping@yahoo.com. 

Πέρα από την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο η σχολική µονάδα (∆ιεύθυνση & Σύλλογος 

∆ιδασκόντων), όσο και οι γονείς και κηδεµόνες, είτε συλλογικά είτε µεµονωµένα 

µπορούν να ζητήσουν επιµέρους συναντήσεις στον χώρο της σχολικής µονάδας 

προκειµένου να ενηµερωθούν για την πορεία και τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά από 

συνεννόηση.  
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