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3ο ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 

 

Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: αναηθτϊντασ τθν 

καινοτομία, τθν τζχνθ, τθ δθμιουργικότθτα 
 

 

Αϋ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ 

 

Tο Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ, θ Παιδαγωγικι 

Εταιρεία Ελλάδοσ, το Ελλθνικό Σμιμα τθσ ΙΒΒΤ-Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Παιδικοφ 

Βιβλίου και θ χολι Μωραΐτθ ςυνδιοργανϊνουν ςτισ 20-22 Απριλίου  2018 ςτθν Ακινα 

το 3ο Πανελλινιο Συνζδριο με τίτλο «Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: αναηθτϊντασ τθν 

καινοτομία, τθν τζχνθ, τθ δθμιουργικότθτα». Στο πρόγραμμα του ςυνεδρίου 

περιλαμβάνονται και φζτοσ καινοτόμα βιωματικά εργαςτιρια, που διοργανϊνονται ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν Προϊκθςθ τθσ Ρθτορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Η φετινι κεματικι των εργαςτθρίων κα αφορά ςτθν «Σζχνθ και τθ δθμιουργικότθτα». 

 

Η ςφγχρονθ ελλθνικι εκπαίδευςθ ζχει να επιδείξει, παρά τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ και 

τθν αναςφάλεια που επικρατεί με τισ διαδοχικζσ ρυκμίςεισ που επιβάλλονται, 

πολυάρικμα δείγματα καινοτομίασ. Οι μακθτζσ ανταποκρίνονται κετικά ςε 

μακθτοκεντρικζσ και βιωματικζσ προςεγγίςεισ που δίνουν νόθμα ςτθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα. Δάςκαλοι και μακθτζσ ζχουν πλζον επίγνωςθ ότι απαραίτθτο εφόδιο 

για μια επιτυχθμζνθ προςωπικι και επαγγελματικι πορεία είναι θ γνϊςθ, όταν 

ςυνοδεφεται από δεξιότθτεσ ηωισ. Η καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, των 

επικοινωνιακϊν και επιχειρθματολογικϊν δεξιοτιτων, θ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων 

ςυνεργαςίασ για τθ διαχείριςθ κρίςεων και τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων, θ ανάπτυξθ τθσ 

ευελιξίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων αποτελοφν απαραίτθτα εφόδια για κάκε ςφγχρονο 

μακθτι και μελλοντικό πολίτθ ςε όλουσ τουσ τομείσ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ δράςθσ. 

Μόνο μζςα από καινοτόμεσ και δθμιουργικζσ διδακτικζσ προτάςεισ επιτυγχάνεται, 

ταυτόχρονα, θ ανάπτυξθ αντίςτοιχων δεξιοτιτων ηωισ και θ επίτευξθ γνωςτικϊν ςτόχων 

χάρθ ςτον μεταςχθματιςμό και τθν ανανζωςθ  τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθ 

διαςφνδεςθ τθσ μακθτικισ με τθν πραγματικι ηωι. Το φετινό Συνζδριο κα εςτιαςτεί ςε 

αυτιν τθν προβλθματικι τθσ πολφπλευρθσ ανάπτυξθσ του μακθτι όλων των βακμίδων 

ςτο ςφγχρονο ςχολείο ελπίηοντασ να ςυνειςφζρει ςε αυτιν τθν προςπάκεια με νζεσ 

ιδζεσ και διδακτικό υλικό. 

  
Το Συνζδριο απευκφνεται ςε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ όλων των 

ειδικοτιτων και βακμίδων, μουςειοπαιδαγωγοφσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ, ερευνθτζσ,  

εμψυχωτζσ ομάδων άτυπθσ εκπαίδευςθσ και ςε όποιον ενδιαφζρεται για τισ κεματικζσ 

του. 
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Σο πρόγραμμα του υνεδρίου περιλαμβάνει:  

α. Προφορικζσ ανακοινϊςεισ 

β. Θεματικά υμπόςια 

γ. Εργαςτιρια  

δ. Αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ, Posters (και εξ αποςτάςεωσ) 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ του Συνεδρίου είναι οι εξισ:  

1. Αναλυτικά προγράμματα και ςχολικά εγχειρίδια 

2. Δθμιουργικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ 

3. Διαπολιτιςμικι Προςζγγιςθ 

4. Ειδικι αγωγι 

5. Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

6. Εκπαιδευτικι Πολιτικι 

7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

8. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Φορζων και Μουςείων 

9. Εκπαίδευςθ και Λογοτεχνία 

10. Εκπαιδευτικι Ζρευνα 

11. Επικοινωνία ςτθν Εκπαίδευςθ 

12. Ιςτορία τθσ Παιδαγωγικισ και τθσ Εκπαίδευςθσ 

13. Καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ 

14. Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 

15. Μουςειοπαιδαγωγικι 

16. Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

17. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 

18. Πολιτιςμόσ και Τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

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 με προφορικι ι αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ ι με 

εργαςτιριο κα πρζπει να ςτείλουν τον τίτλο και τθν περίλθψθ τθσ ανακοίνωςισ τουσ 

(ζωσ 300 λζξεισ) μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα  

http://ekedisyconference.weebly.com/ ζωσ τισ 20 Φεβρουαρίου 2018. 

 

 

ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΕ 

Τποβολι περιλιψεων:  20 Φεβρουαρίου 2018 

Θμερομθνία ζγκριςθσ προτάςεων:  12 Μαρτίου 2018 

Διεξαγωγι ςυνεδρίου: 20-22 Απριλίου  2018 

http://ekedisyconference.weebly.com/
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ΚΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΘ 

 υμμετοχι με ανακοίνωςθ: 40 ευρϊ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρφ 

γεφμα και καφζ κατά τα διαλείμματα, δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε δφο βιωματικά 

εργαςτιρια, πρακτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ). Σε 

περίπτωςθ ςυμμετοχισ άνω του ενόσ ςυνζδρου ανά ανακοίνωςθ, ο κάκε 

ςφνεδροσ εγγράφεται ξεχωριςτά. 

 Παρακολοφκθςθ ςυνεδρίου: 20 ευρϊ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρφ 

γεφμα και καφζ κατά τα διαλείμματα, δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε δφο βιωματικά 

εργαςτιρια, πρακτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ). 

 Παρακολοφκθςθ ςυνεδρίου -Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ: 10 ευρϊ  

(περιλαμβάνει  ελαφρφ γεφμα και καφζ κατά τα διαλείμματα, δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ςε δφο βιωματικά εργαςτιρια, πρακτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ). 

 Εγγραφι ςε εργαςτιρια (μποροφν να επιλεγοφν δφο ςυνολικά): Δωρεάν  

 Για τα Μζλθ του Μουςείου χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ, τθσ Παιδαγωγικισ 

Εταιρείασ Ελλάδοσ και του Κφκλου του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου το κόςτοσ 

κα είναι για τθν παρακολοφκθςθ του υνεδρίου 10 ευρϊ και για ςυμμετοχι με 

ανακοίνωςθ 30 ευρϊ. 

 

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 και ςτον τόμο των περιλιψεων. Μετά 

την εγγραφή ςτην ιςτοςελίδα θα δίνονται οδηγίεσ για την καταβολή του ποςοφ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 

20 Απριλίου: Θα ανακοινωκεί 

20-22 Απριλίου: Σχολι Μωραϊτθ  
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Γραμματεία ςυνεδρίου:  Θάνοσ Φουργκατςιϊτθσ, Μαρία Αποςτολοποφλου, Εφθ 

Καβαλλάρθ 

Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: ekedisyconference@gmail.com  

 

Εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ 

 

Κωνςταντίνοσ Δ. Μαλαφάντθσ 

 

Πρόεδροσ τησ Παιδαγωγικήσ 

Εταιρείασ Ελλάδοσ 

 

 

 

Ευαγγελία Κανταρτηι 

 

Πρόεδροσ ΕΚΕΔΙΣΥ 

 

 

Βαςιλικι Νίκα 

 

Πρόεδροσ 

Ελληνικό Τμήμα τησ ΙΒΒΥ – 

Κφκλοσ του Ελληνικοφ 

Παιδικοφ Βιβλίου 

 

mailto:ekedisyconference@gmail.com

