
Το ψηφιακό σχολειό 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: 22/11/2011  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση  

ΤΟΠΟΣ: Πολυχώρος "Απόλλων" της Νομαρχίας Πειραιά  

Τηλέφωνο: +302109858645 Fax: +302109858646 Email: sec@synedrio8.com  

http://thedigitalschool.gr/index.html 

Το συνέδριο οργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για 
τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2003 (629/2004 απόφασή του Πρωτοδικείου 
Αθηνών), στα πλαίσια των καταστατικών στόχων στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2011.  

Οι στόχοι του Συνεδρίου είναι οι εξής:  

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη  

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  

Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με 
εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους  

Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.  

Να δοθεί βήμα σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν τις θεωρητικές και πρακτικές 
προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, 
αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, 
εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.  

   //////////////////////////////////////////////////////// 

 

Registration is open for the 8th Annual BioMalPar | EVIMalaR Conference: 
 

Biology and Pathology of the Malaria Parasite, 14 - 16 May 2012 

 

Please visit the conference website: www.embl.de/training/events/2012/BMP12-01.  

 

The conference will take place in Heidelberg, Germany at the EMBL Advanced Training 

Centre. 

 
Registration and abstract deadline: 1 March 2012. 
Please note that registration without abstract submission is possible. 
 
Registration is on a first-come, first-served basis. 
 
The scientific aims of the network is to address, in an integrated, collaborative manner, 
fundamental questions of the biology of the malaria parasite, its vector, and the disease, 
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allowing optimal exploitation of the resulting knowledge to impact on public health. The 
purpose of this annual conference is to bring together malaria researchers from Europe and 
overseas (including Africa, America, Asia and Australia) in order to present and share recent 
groundbreaking findings on fundamental malaria research. New insights will also be featured 
through the use of poster sessions. This meeting will also provide an enriched environment 
for researchers at all stages of their career to interact with international leaders in the field. It 
will offer an excellent opportunity for sharing ideas and for potential development of new 
worldwide collaborations. 

You are welcome to circulate this announcement to interested members and groups within 
your institute. 
 
We look forward to welcoming you in Heidelberg, Germany. 
 
Matthew Berriman, Wellcome Trust Sanger Institute, United Kingdom 
Peter Bull, KEMRI Wellcome Trust, United Kingdom 
Flaminia Catteruccia, University of Perugia, Italy 
Lisa Ranford-Cartwright, University of Glasgow, United Kingdom 
Till Voss, Basel University, Switzerland  
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact Ruth Hazlewood. 
 
European Molecular Biology Laboratory 

Email: ruth.hazlewood@embl.de 

Please subscribe at www.embl.org/events/newsletter for our newsletter 

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

15η Μπιενάλε Νέων Μεσογείου 

ζωγραφική,γλυπτική,εγκατάσταση,κοσμήματα,μόδα,αρχιτεκτονική  

Περιγραφή:  

Μετά από 25 χρόνια, η 15η Μπιενάλε Νέων Μεσογείου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από το 
1985, η Μπιενάλε Νέων Μεσογείου δίνει την ευκαιρία σε νέους δημιουργούς να συναντηθούν 
σε ένα πολύπολιτισμικό γεγονός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Η διοργάνωση του 
1986 αποτέλεσε σταθμό όχι μόνο για τον ίδιο το θεσμό, αλλά και για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης.  

Κάτι αντίστοιχο προμηνύεται και για τη φετινή διοργάνωση, που για πρώτη φορά 
πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικές πόλεις της Μεσογείου, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Η 
Θεσσαλονίκη αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες 
μορφές τέχνης, και συμμετέχοντας ενεργά στο γενικότερο σχεδιασμό κάτω από το γενικό 
τίτλο “Συμβίωση;” 

Η 15η εκδοχή της Μπιενάλε Νέων Μεσογείου στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να απλωθεί σε όλη 
την πόλη, σε δημόσιους και εναλλακτικούς χώρους, ξεπερνώντας την τυπική μουσειακή 
παρουσίαση και προσφέροντας τελικά ευκαιρίες για νέες αναγνώσεις της δουλειάς των νέων 
δημιουργών και της θεματικής “Συμβίωση;”. 

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται, δημιουργούν έναν  πολύ-επίπεδο και  πολυπολιτισμικό  
χάρτη  καλλιτεχνικής παρουσίας. 

-Το Λιμάνι, ως σύμβολο της επικοινωνίας των λαών της Μεσογείου.  
-Το παραλιακό μέτωπο, ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο. 
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-Η Πλατεία Αριστοτέλους ως φορέας της σύγχρονης ιστορίας της πόλης. 
-Η περιοχή Βαλαωρίτου, το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης που μετασχηματίζεται σε 
περιοχή συνάντησης των νέων και συγκέντρωσης δημιουργικών εργαστηρίων και 
εναλλακτικών πρακτικών.  
-Τέλος, το τρίγωνο Λευκού Πύργου – Δημαρχείου – Μουσείων (ΜΜΣΤ, Βυζαντινού, 
Αρχαιολογικού), που ορίζεται και από τη γειτνίαση με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
και το Βασιλικό Θέατρο. Όλοι φορείς που ενώνουν τον παλιό με το σύγχρονο χαρακτήρα της 
πόλης. 

Οι διοργανωτές  έχουν προσκαλέσει ήδη από την αρχή του σχεδιασμού τους φορείς της 
πόλης, καθώς και ανεξάρτητους επιμελητές και δημιουργούς, να συμμετάσχουν με τις 
γνώσεις και τις ιδέες τους, έτσι ώστε να πετύχουν μια διοργάνωση που θα μεταδώσει 
παγκόσμια το μήνυμα της “Συμβίωσης;” και θα προβάλει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα 
μέσα από μια θετική, δυναμική, πολυπολιτισμική εικόνα.  

Συνολικά λοιπόν, πρόκειται για μια διοργάνωση που φέρνει κοντά όλους τους λαούς της 
Μεσογείου (και όχι μόνο) κάνοντας πράξη τον τίτλο “Συμβίωση;”. Μέσα από τον εθελοντισμό 
πολεμάει τον αποκλεισμό και δίνει ευκαιρίες για ουσιαστικές δυνατότητες επικοινωνίας. Δεν 
είναι απλά μια γιορτή αλλά ένα μήνυμα, μια πρόταση, μια αφετηρία για νέα δεδομένα 
ανάπτυξης και προόδου.  

Ειδικότερα, το κεντρικό πρόγραμμα της Μπιενάλε περιλαμβάνει 180 δημιουργούς ηλικίας 18-
30 ετών από 26 χώρες.  Τα έργα τους παρουσιάζονται: εικαστικές τέχνες στην Αποθήκη 15 
στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εφαρμοσμένες τέχνες στην Αποθήκη 7.  

Την επιμέλεια του στησίματος των έργων των νέων δημιουργών έχουν αναλάβει οι Stephanie 
Bertrand, Χρήστος Σαββίδης, Έφη Χαλυβοπούλου (εικαστικά) και Μαρία Τριανταφυλλίδου 
(εφαρμοσμένες τέχνες). Οι τέσσερις επιμελητές έχουν σχεδιάσει ένα ανοιχτό σύστημα, πιστό 
στο θέμα της “Συμβίωσης” – συμβίωση μεταξύ καλλιτεχνών, θεμάτων, μορφών τέχνης, 
καλλιτεχνών και κοινού κ.λπ. 

Το κομμάτι της Γαστρονομίας παρουσιάζεται κατά το τελευταίο τριήμερο της Μπιενάλε, 4-5-6 
Νοεμβρίου, και είναι ενταγμένο στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ Γαστρονομίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.  

Αποθήκη 15   (Θεσσαλονίκη)  
Από 07/10/2011 έως 06/11/2011  

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

the EMBO Conference Series: 
 

Microtubules: Structure, Regulation and Functions, 23 - 26 May 
2012 

 

Please visit the conference website: www.embl.de/training/events/2012/MSF12-01.  

 

The conference will take place in Heidelberg, Germany at the EMBL Advanced Training 

Centre. 

 
Registration and Abstract Deadline closes: 15 March 2012 
Registration is on a first-come, first-served basis. 

The aim of the first conference of this series was to gather established and young researchers 
from all over the world who have substantially contributed to the microtubule field in recent 
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years. This first meeting was a great success in generating exciting scientific discussions and 
the exchange of concepts and ideas, also because it brought together scientists that use 
different approaches to study microtubules.  

The generation of an integrative perspective that assembles different scientific approaches 
around the microtubule field is again the goal of the 2012 microtubule meeting. To keep the 
conference series highly dynamic and attractive, a new scientific topic was added to the 
program and only scientists who did not speak at the first conference were invited. 
 

You are welcome to circulate this announcement to interested members and groups within 
your institute. 
 
We look forward to welcoming you to Heidelberg, Germany. 

Renata Basto, Institute Curie, Paris, France 
Rebecca Heald, University of California, Berkeley, USA 
Carsten Janke, Institut Curie, Orsay, France 
Michel O. Steinmetz, Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland 
Thomas Surrey, Cancer Research UK, London Research Institute, United Kingdom  

If you have any questions, please do not hesitate to contact Adela Valceanu. 
 
European Molecular Biology Laboratory 

Email: valceanu@embl.de 

Please subscribe at www.embl.org/events/newsletter for our newsletter or follow us on 

Twitter (#embl_events 

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine, 29 August -
 1 September 2012 

 

Please visit the conference website: www.embl.de/training/events/2012/STM12-01.  

 

The conference will take place in Heidelberg, Germany at the EMBL Advanced Training 

Centre. 

 
Registration and Abstract Deadline closes: 21 June 2012 
Registration is on a first-come, first-served basis. 
 
This conference will describe the role of stem cells in normal and diseased physiology, as well 
as the ways in which stem cells can be used for curative ends. The overall aim is to integrate 
basic, translational and clinical aspects of stem cell research into a single framework. 
 
The goal is to give participants an overview of the model systems, and of the scientific and 
logistical framework involved in gaining and exploiting basic knowlege of stem cell biology in 
cancer research and regenerative medicine settings. 
 
Topics include: 

 Pluripotency  
 Tissue stem cells  
 Stem cell specification and transdifferentiation  
 Niche, signaling and metabolism  
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 Cancer stem cells  
 Tissue repair and regeneration  
 Disease modeling and drug discovery 

You are welcome to circulate this announcement to interested members and groups within 
your institute. 
 
We look forward to welcoming you to Heidelberg, Germany. 
 
Thomas Graf, Center for Genomic Regulation, Spain 
Sten Eirik Jacobsen, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, United 
Kingdom 
Claus Nerlov, University of Edinburgh, United Kingdom 
Dónal O Carroll, EMBL, Monterotondo, Italy 
Ian Wilmut, University of Edinburgh, United Kingdom  

If you have any questions, please do not hesitate to contact Ruth Hazlewood. 
 
European Molecular Biology Laboratory 

Email: ruth.hazlewood@embl.de 

//////////////////////////////////////////////////////// 

" Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το 

σχολείο και την κοινωνία"  

1/12/2011  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Ελλάδος, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: mail: info@sch.gr  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-891381,Fax: 2310-891388  

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (www.pee.gr)  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (www.uom.gr)   

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας 

Ελλάδος, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη 

Θεσσαλονίκη συνδιοργανώνουν ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία»  
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Το Συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2011 στη 

Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, σε διεθνές επίπεδο, επιβάλλουν την 

εξασφάλιση γνώσεων και την ανάπτυξη δυνατοτήτων και δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν 

στους μαθητές να οραματιστούν και να διαμορφώσουν νέες προοπτικές στο πεδίο της 

εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής συνύπαρξης. Στα πλαίσια αυτά, το σχολείο 

καλείται να αναπτύξει την ενεργό μάθηση, την κριτική σκέψη, την κοινωνική αλληλεγγύη 

και συνοχή, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων του άλλου. Τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες συχνά έχουν περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης και βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, εξαιτίας της ανεπάρκειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της 

ακαταλληλότητας των εκπαιδευτικών δομών και της αδυναμίας του σχολείου να 

ανταποκριθεί ικανοποιητικά στον ενταξιακό και κοινωνικοποιητικό του ρόλο. Για το λόγο 

αυτόν, η αναθεώρηση του προσανατολισμού του σχολείου αποτελεί αναγκαιότητα και νέα 

πρόκληση για την κοινωνία.  

Το Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο 

και την κοινωνία» πρόκειται να ολοκληρωθεί την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Στόχος του Συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε 

επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς να προβάλουν προβληματισμούς και 

ερευνητικά δεδομένα με σκοπό την ώσμωση, την ανταλλαγή ιδεών και την επιστημονική 

εμβάθυνση σε ένα θέμα με πολλές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ευελπιστούμε, 

ακόμα, ότι η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα αποτελέσει συνδρομή στην υποστήριξη των 

δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και θα συμβάλει στην προώθηση των 

αιτημάτων τους για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή.  
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εκπαιδευτικό 
σεμινάριο  

 

“Seven-Step-Program for Treating Traumatized 
People”.  

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων 

Institute for Coping with Trauma 
German Psychological Academy of 
BDP  

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων οργανώνει σε συνεργασία με το Institute for 
Coping with Trauma της Γερμανίας και την German Psychological Academy of BDP 
εξειδικευμένη εκπαίδευση με θέμα “Seven-Step-Program for Treating Traumatized 
People” . Οι θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης είναι :  

  

Theory of PTSD,  
Stabilization,  

 
Background of the 7-Step-Program  
Controlled Trauma Exposition, Exposition in sensu  



EMDR  
Exposιtion In vivo  
 
Εκπαιδευτής ο Διευθυντής του Institute for Coping with Trauma της 

Γερμανίας  

Dr Georg Pieper. http://www.traumabewaeltigung.de/  

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, 12-15 άτομα. Γίνονται δεκτοί μόνον 
ψυχολόγοι και ψυχίατροι με κλινική εμπειρία και εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.  

Η εκπαίδευση γίνεται στην αγγλική γλώσσα χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.  
Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου  

07 - 09 Οκτώβριου 2011  
18 - 20 Νοεμβρίου 2011  
23 - 25 Μαρτίου 2012 (supervision)  

Πληροφορίες –εγγραφές : Γραμματεία ΣΕΨ τηλ. 210- 6913500  
Τρίτη πρωί 10:00 με 13:00πμ  
Τετάρτη & Πέμπτη απόγευμα 17:00 με 20:00μμ 

 

//////////////////////////////////////////////////////// 

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης 

«Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός (bullying). Πρόληψη του 

φαινομένου» 

12, 13 Νοεμβρίου 2011 

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:  Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ», Αδριανουπόλεως 18, Άνω Νέα 

Σμύρνη (1ος όροφος). 

Ώρες: Σάββατο 10:00 – 15:00 Κυριακή 10:00 – 15:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210-9336031Fax: 210-9336793 

Εμψυχωτής του σεμιναρίου θα είναι o Κωνσταντίνου Ευάγγελος, Κοινωνικός 

Ανθρωπολόγος, Κοινωνικός Ψυχολόγος (MSc), Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου 

Πρόληψης «Ήλιος». 

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της βίας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στις 

σύγχρονες κοινωνίες ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης του και στο 

χώρο του σχολείου (bullying). Μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται καθημερινά μάρτυρες 

εκδήλωσης μορφών βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο, αλλά και εκτός αυτού, 

γεγονός που έχει συχνά σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική τους υγεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου, το Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος» προτίθεται να υλοποιήσει βιωματικό σεμινάριο 

ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών της ΄Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην 

μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή της σχολικής κοινότητας στην αντιμετώπιση ανάλογων 

φαινομένων, γεγονός που όπως αποδεικνύεται διασφαλίζει στο σχολείο μακροχρόνια 

θετικό κλίμα και αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας στους μαθητές. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

• Η κατανόηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας (bullying) και των σύγχρονων 

μορφών έκφρασης της, 

• Η αναγνώριση των αιτιολογικών παραγόντων που συνδέονται με την εκδήλωση της βίαιης 

συμπεριφοράς,  

• Η πρόταση στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

Σάββατο 12/11/11 

10:00-10:30 Προσέλευση – Εγγραφές  

10:30-12:30 Γνωριμία – Ορισμός πλαισίου 

 Ορισμός και μορφές της ενδοσχολική βίας (bullying)   

12:30-13:00  Διάλειμμα 

13:00-15:00 Δρόμοι που οδηγούν στη βίαιη συμπεριφορά 

 Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 

Κυριακή 13/11/11 

10:30-12:30 Συναισθήματα που συνδέονται με την εκδήλωση βίας  Μελέτες περιπτώσεων 

12:30-13:00 Διάλειμμα 

13:00-14:30 Στρατηγικές πρόληψης – αντιμετώπισης του φαινομένου  Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

14:30-15:00 Αξιολόγηση σεμιναρίου 

 

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο 

 

«Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα» 

Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2011  

Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» - Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών 

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως 

στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της διοίκησης στο χώρο της Εκπαίδευσης σε 



σχέση με τη διαπολιτισμική πραγματικότητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο 

με θέμα «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα», στην 

Πάτρα, από 25-27 Νοεμβρίου 2011. 

Στόχοι του συνεδρίου είναι: 

1. Η ανάδειξη στον ελληνικό χώρο της σημασίας της οργάνωσης και της διοίκησης 

των σχολικών μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.  

2. Η δημιουργία της απαραίτητης βιβλιογραφίας έτσι ώστε η διοίκηση της 

εκπαίδευσης να γίνει γνωστή στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στα 

στελέχη εκπαίδευσης και στο ευρύτερο κοινό, ως ανταπόκριση στις ανάγκες που 

διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό και διεθνή χώρο.  

3. Η δημιουργία εμπιστοσύνης στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης από τη μια και 

των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας από την άλλη.  

4. Ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης στην 

έρευνα στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

5. Να διαπιστώσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εφαρμογή 

διοικητικών εκπαιδευτικών πολιτικών. 

6. Να διερευνήσει και να παρουσιάσει δυνατότητες για την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των στελεχών 

εκπαίδευσης και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών από την 

πλευρά τους στην εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου:  

• Διοίκηση A΄/βάθμιας, B΄/βάθμιας, Γ΄/βάθμιας εκπαίδευσης 

• Ο Διευθυντής σχολικών μονάδων Α'/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης 

• Τα στελέχη εκπαίδευσης (Επάρκεια, ετοιμότητα και επιλογή) 

• Διοίκηση εκπαίδευσης & αξιολόγηση  

• Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

• Διοίκηση εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

• Η παρουσία των δύο φύλων στη διοίκηση εκπαίδευσης. 

• Διοίκηση και μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο  

• Διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων στο ελληνικό σχολείο 

• Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο. 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: Πανεπιστημιακούς, Διδάκτορες και υποψήφιους 

διδάκτορες, Ειδικούς επιστήμονες, Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, 

Στελέχη εκπαίδευσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, Εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, Ερευνητές, Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνδικαλιστικούς φορείς 

της εκπαίδευσης, Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών  και σε κάθε ενδιαφερόμενο.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας μέχρι τέλος 

Σεπτεμβρίου 2011. 

Το κόστος συμμετοχής για τους εισηγητές είναι 70 ευρώ και για τους 

ακροατές/φοιτητές 30 ευρώ, με επίδειξη φοιτητικού πάσο ή φοιτητικής 

ταυτότητας. 

  



Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.kedek.gr    

  

//////////////////////////////////////////////////////// 

Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει την πραγματοποίηση 
του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της στη Δράμα  9 και 10 Δεκεμβρίου 2011 με 
γενικό θέμα: 

«Οργάνωση  και Διοίκηση  στην Εκπαίδευση» 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑΕΙ, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε φοιτητές 
και σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων. 

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω 

άξονες:   

o Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών  

o Διοίκηση και Εκπαιδευτική ψυχολογία  
o Οικονομική της εκπαίδευσης (Economics of education)  
o Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση  
o Οργάνωση της εκπαίδευσης  
o Εκπαιδευτική αξιολόγηση        
Θα δοθεί έμφαση σε εισηγήσεις που αφορούν ερευνητικά δεδομένα. 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, ορίζεται σε 80 €  για εισηγητές, σε 40 € 

για εισηγητές που είναι φοιτητές ή σπουδαστές και σε 40 € για όσους επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και  να παραλάβουν το φάκελο, 
ο οποίος θα περιλαμβάνει τη γραφική ύλη, το CD των Πρακτικών, και τη βεβαίωση 
συμμετοχής. 

Η εργασία θα κατατεθεί σε δύο  αντίτυπα (ένα ανώνυμο και ένα επώνυμο) στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: eteadramas@gmail.com, ενημερώνοντας παράλληλα, 
τηλεφωνικά την κ. Κατερίνα Σαραφίδου στα τηλέφωνα: 

6944611137/2521351433, από την οποία μπορούν να ζητούν πρόσθετες 
πληροφορίες.  

 

http://www.kedek.gr/
mailto:eteadramas@gmail.com


 


