Ακινα, 27 Οκτωβρίου 2015

1ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

«Προγράμματα πουδϊν − χολικά εγχειρίδια:
από το παρελκόν ςτο παρόν και το μζλλον»
Αϋ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ
Tο Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ, θ Παιδαγωγικι
Εταιρεία Ελλάδοσ και το PIERCE- Αμερικανικό Κολλζγιο Ελλάδοσ ςυνδιοργανϊνουν ςτισ
4, 5, 6 Μαρτίου 2016 ςτθν Ακινα το 1ο Πανελλινιο Συνζδριο με τίτλο «Προγράμματα
πουδϊν − χολικά εγχειρίδια: Από το παρελκόν ςτο παρόν και το μζλλον».
Συνδυάηοντασ κεωρία και πράξθ, ςτο πρόγραμμα του ςυνεδρίου περιλαμβάνονται
καινοτόμα βιωματικά εργαςτιρια, που διοργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι
Ζνωςθ για τθν Προϊκθςθ τθσ Ρθτορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ και το Πανελλινιο Δίκτυο
για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ.
Για αρκετζσ δεκαετίεσ το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα πειραματίηεται με
μεταρρυκμίςεισ: αναλυτικά προγράμματα, νζα εγχειρίδια, αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα των
Πανελλθνίων εξετάςεων, ειςαγωγι νζων μεκόδων διδαςκαλίασ, προγράμματα
επιμορφϊςεων εκπαιδευτικϊν, ειςαγωγι καινοτόμων πρακτικϊν. Τα πειράματα αυτά
άλλοτε πετυχαίνουν και άλλοτε μζνουν ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ ωσ
αναποτελεςματικά.
Η ζλλειψθ ςτρατθγικισ και ςτακερισ γραμμισ πλεφςθσ αποτελεί κοινι ομολογία
αρκετϊν γενεϊν εκπαιδευτικϊν. Το ςυνζδριο αποςκοπεί ςτθν αποτίμθςθ αυτισ τθσ
πορείασ τθσ Παιδείασ ςτθν Ελλάδα και ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για μια ουςιαςτικι
και εφικτι ανανζωςθ προςαρμοςμζνθ ςτα δεδομζνα και ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ.
Το πρόγραμμα του ςυνεδρίου απευκφνεται ςε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ,
εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων και βακμίδων, φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν ςχολϊν,
εμψυχωτζσ ομάδων άτυπθσ εκπαίδευςθσ και ςε όποιον ενδιαφζρεται για κζματα
Παιδείασ.
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Σο πρόγραμμα του ςυνεδρίου κα περιλαμβάνει:
α. Προφορικζσ ανακοινϊςεισ
β. Εργαςτιρια ςε ςυνεργαςία με τθν Ελληνική Ζνωςη για την Προώθηςη τησ
Ρητορικήσ ςτην Εκπαίδευςη και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη
γ. Ανθρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
Οι κεματικζσ ενότθτεσ του ςυνεδρίου είναι οι εξισ:
1. Αναλυτικά προγράμματα
2. Σχολικά εγχειρίδια
3. Διδακτικι Μεκοδολογία
4. Εκπαιδευτικι Πολιτικι
5. Ιςτορία τθσ Παιδαγωγικισ και τθσ Εκπαίδευςθσ
6. Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων
7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Φορζων και Μουςείων
8. Μουςειοπαιδαγωγικι
Οι ειςθγθτζσ μποροφν να προτείνουν και άλλεσ κεματικζσ που εμπίπτουν ςτο
πεδίο των βαςικϊν επιςτθμονικϊν αξόνων του ςυνεδρίου.
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΕΡΙΛΘΨΘ
Όςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ ςτο ςυνζδριο με προφορικι ι ανθρτθμζνθ
ανακοίνωςθ ι με εργαςτιριο κα πρζπει να ςτείλουν τον τίτλο και τθν περίλθψθ τθσ
ανακοίνωςισ τουσ (ζωσ 400 λζξεισ) μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που βρίςκεται ςτθν
ιςτοςελίδα http://sinedriosxolikabiblia.weebly.com/ ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου.
ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΕ
Διεξαγωγι ςυνεδρίου: 4, 5, 6 Μαρτίου 2016
Τποβολι περιλιψεων: 30 Νοεμβρίου 2015
Θμερομθνία ζγκριςθσ προτάςεων: 21 Δεκεμβρίου 2015
Θμερομθνία αποςτολισ τελικοφ κειμζνου για τα πρακτικά: 29 Ιανουαρίου 2016
ΚΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΘ
 υμμετοχι με ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο: 40 ευρϊ
 Παρακολοφκθςθ ςυνεδρίου: 30 ευρϊ
 Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ: 20 ευρϊ
 Εγγραφι ςε εργαςτιρια (μποροφν να επιλεγοφν δφο ςυνολικά): Δωρεάν
Στθν εγγραφι περιλαμβάνονται, εκτόσ από τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε δφο
βιωματικά εργαςτιρια, ο φάκελοσ του ςυνεδρίου, τα Πρακτικά (ςε θλεκτρονικι μορφι),
ελαφρφ γεφμα και καφζσ κατά τα διαλείμματα.
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Η καταβολι του χρθματικοφ ποςοφ από όλουσ τουσ ειςθγθτζσ κάκε ανακοίνωςθσ
για τθν εγγραφι τουσ ςτο ςυνζδριο είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου τα ονόματά τουσ να
καταχωρθκοφν ςτο πρόγραμμα του ςυνεδρίου και ςτο τεφχοσ των περιλιψεων. Μετά
την εγγραφή ςτην ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου θα δίνονται οδηγίεσ για την καταβολή του
ποςοφ.

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ
PIERCE ‒ Αμερικανικό Κολλζγιο Ελλάδοσ (Γραβιάσ 6, Αγία Παραςκευι). Πλθροφορίεσ
πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.pierce.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Γραμματεία ςυνεδρίου: Άλκθςτισ Γεωργοφλθ, Ιςαάκ Στόγιοσ, Θάνοσ Φουργκατςιϊτθσ
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: sinedrio.sxolikavivlia2016@gmail.com

Εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ
Κωνςταντίνοσ Μαλαφάντθσ
Πρόεδρος της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος

Ευαγγελία Κανταρτηι
Πρόεδρος ΕΚΕΔΙΣΥ
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