ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΩΝ
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Η Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη είναι Ομότιμη Καθηγήτρια
Ειδικής Αγωγής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές
στη Ψυχολογία και την Εθνολογία στο Πανεπιστήμιο
της Βιέννης όπου και απέκτησε και το διδακτορικό της
δίπλωμα.
Έχει διατελέσει διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας,
και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θεωρητικά ζητήματα εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση και ειδικότερα
στην σχολική και κοινωνική ένταξη παιδιών με αναπηρίες.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ως
επιστημονική υπεύθυνη είτε ως υπεύθυνη της Ελληνικής συμμετοχής, με αντικείμενα
στα πεδία της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, της
αξιολόγησης, της ανάπτυξης ενταξιακών σχολείων.
Η δουλειά της στο χώρο θεωρείται πρωτοποριακή στην Ελλάδα και σημείο αναφοράς
για τις επερχόμενες γενιές ερευνητών.

Σουζάνα Παντελιάδου
Η Σουζάνα Παντελιάδου είναι Καθηγήτρια Ειδικής
Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με προπτυχιακές σπουδές
στην Ελλάδα και ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες
στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην
Ελλάδα, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει
ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση,
τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας.
Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της
γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει
δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σιμώνη Συμεωνίδου
Η Σιμώνη Συμεωνίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια
Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σπουδές στα
Πανεπιστήμια Κύπρου, Manchester και Cambridge.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως
στην ιστορία, πολιτική και πρακτική της ενιαίας
εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θέματα
ενιαίας εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος,
σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες
προσεγγίσεις στη διδασκαλία και επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η συσχέτιση της Ενιαίας Εκπαίδευσης με
τις Σπουδές για την Αναπηρία. Η Σιμώνη Συμεωνίδου ανήκει σε οργανώσεις και
δίκτυα που προωθούν θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο.
Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος ‘Ψηφίδες Γνώσης’
(www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis), το οποίο έχει σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη
ψηφιοποίηση και τη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.
Ελένη Φτιάκα
Η Ελένη Φτιάκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Ενιαίας
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βασικές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, και μεταπτυχιακές
στα Πανεπιστήμια Stirling (Scotland) και Cambridge
(England), με υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Aθηνών
(Σαριπόλειο Iδρυμα) και το Iδρυμα Kρατικών
Yποτροφιών της Eλλάδας (IKY) αντίστοιχα.
Eργάστηκε στα Πανεπιστήμια του Cambridge, του
Λονδίνου και του Warwick, και από το 1992 στο Tμήμα
Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου του
οποίου αποτελεί και ιδρυτικό στέλεχος.
Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν διάφορες πτυχές της Kοινωνιολογίας της
Eκπαίδευσης όπως: Eνιαία Eκπαίδευση και Kοινωνία, Eκπαιδευτική Πολιτική και
Πρακτική, Ίσες Ευκαιρίες, Σχέσεις Σχολείου-Σπιτιού και Ποιοτική Ερευνητική
Μεθοδολογία.
Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία. Έχει
διατελέσει πρόεδρος της Παιδαγωγικής Eταιρείας Κύπρου και πρόεδρος του
European Research Network about Parents in Education (ERNAPE). Από τo 2008
μέχρι σήμερα είναι Αναπληρώτρια Kοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Eπιστημών
και Επιστημών Αγωγής.
Διαθέτει ένα ενεργό προφίλ στη χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, με συμμετοχή σε
επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και
Ελλάδας, και δεκάδες σεμιναρίων και συνεδρίων στο ενεργητικό της. Πρώην
φοιτητές της κατέχουν σημαντικές θέσεις στη διδασκαλία και την έρευνα της Ειδικής
και Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό.

