
 
 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

διοργανώνει 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α  

 

µε θέµα 

 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

 

Σάββατο, 29 Νοεµβρίου 2014  

Χώρος ∆ιεξαγωγής OTΕAcademy* 

∆/νση Πέλικα και Σπάρτης 1, Αθήνα/ Μαρούσι 
 

 

Η Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, φορέας εξειδικευµένος στην επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων( www.adulteduc.gr ) διοργανώνει Ηµερίδα, που 

απευθύνεται:   

− στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

− σε όσους ερευνούν και διδάσκουν εκπαιδευτικά ζητήµατα,  

− σε όσους σπουδάζουν σε αυτό το πεδίο. 

 

Στόχος 
 

Στόχος της Ηµερίδας είναι να παρουσιαστούν καινοτόµες πρακτικές και επιστηµονικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν στη σχολική εκπαίδευση και πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία µέσα σε σχολεία, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα επιστηµών της αγωγής, σε σεµινάρια 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, στο Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, στο πλαίσιο ερευνητικών 

προγραµµάτων κ.ά. Ειδικότερα, στόχος είναι η ανάπτυξη προβληµατισµού και η συζήτηση που 

αφορούν στα εξής ζητήµατα: 

 

− Σύγχρονες, βιωµατικές µέθοδοι διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. 

− ∆ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και συσχέτισή της µε το 

επιτελούµενο εκπαιδευτικό έργο. 

− Μέθοδοι και πρακτικές εφαρµογές µέσα από τις οποίες αναπτύσσονται οι οριζόντιες 

ικανότητες των µαθητών, όπως είναι η δηµιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η 

συνεργατικότητα. 

− ∆ιεργασία του αναστοχασµού των εκπαιδευτικών επάνω στο έργο τους. 

 

 

 



Πρόγραµµα της Ηµερίδας 
 

8.30 - 9.15 Προσέλευση συνέδρων – Εγγραφές 

 

9.15 - 9.30 Εναρκτήρια Οµιλία: ∆ιαδικασίες και χαρακτηριστικά ποιότητας στις διδακτικές 

προσεγγίσεις  
- Χ. Αναστόπουλος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Επιστηµονικής- Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής 

 

9.30 – 10.45 Οι ρητές και λανθάνουσες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

- ∆. Βεργίδης, Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

- Συζήτηση 

 

10.45 – 11.15 ∆ιάλειµµα 

 

11.15 – 14.15 Παράλληλα Βιωµατικά Εργαστήρια: 

 

•  Πρακτικές εφαρµογές για την ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων των µικρών 

παιδιών: το παράδειγµα της σφαιρικής αντίληψης 
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας] 

- Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών 

- Ελένη Παπαδάκου, MA Education Early Years 

 

• ∆ιερευνώντας τις αντιλήψεις µας για το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας στο 

∆ηµοτικό 
- Σοφία Καλογρίδη, Σχολική Σύµβουλος 

 

• Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδακτική πράξη του ∆ηµοτικού σχολείου 
- Γεωργία Μέγα, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών 

 

• Η αξιοποίηση της εικόνας στο µάθηµα της Ιστορίας: µεθοδολογική προσέγγιση και 

λειτουργικότητα 
- Γιάννης Βρεττός, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

• Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου των Φιλολόγων για την ανάπτυξη της κριτικής 

και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών 
Επιστηµονική Επιµέλεια: 

- Βασιλεία Καλοκύρη, Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων  

- Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

Παρουσίαση Εργαστηρίου: Βασιλεία Καλοκύρη 

 

• Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων των 

µαθητών 
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους διδάσκουν Πληροφορική στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση] 

- Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής ∆ια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε τη 

χρήση ΤΠΕ στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 

- Χαράλαµπος Μουζάκης, ∆ρ. Παιδαγωγικής Αξιοποίησης Συστηµάτων Τηλεδιάσκεψης 

 

• Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους διδάσκουν ξένες γλώσσες στην πρωτοβάθµια και 



δευτεροβάθµια εκπαίδευση] 

- Νίκος Σηφάκις, Αν. Καθηγητής ∆ιδακτικής της Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο 

 

• Μία καινοτόµος πρακτική για τη διδασκαλία τεχνικού µαθήµατος στα ΕΠΑΛ 
- Ιάκωβος Καρατράσογλου, µηχανικός- εκπαιδευτής ενηλίκων 

- Βλάσης Κουτσούκος, Καθηγητής Τεχνικής- Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

 

• Καινοτοµικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών 
- Βασίλης Κουλαϊδής, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

- Κώστας ∆ηµόπουλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 

• Αρχιτεκτονική κληρονοµιά και αειφόρος ανάπτυξη: Με αφορµή κείµενα των ∆ηµήτρη 

Πικιώνη και Άρη Κωνσταντινίδη 
- Βιβή Βασάλα, ∆ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

 

14.15 – 15.00 Γεύµα 

 

15.00 – 16.00 Παρουσιάσεις  Αναρτηµένων Ανακοινώσεων (Poster) 

 

16.00 – 18.00 Παράλληλες Συνεδρίες: 

 

• Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, κριτικής σκέψης και συνεργατικότητας 
- Α. Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό     Πανεπιστήµιο 

- ∆. Βαϊκούση, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

- Συζήτηση 

 

• Η εκπαιδευτική βιογραφία ως εργαλείο αναστοχασµού των εκπαιδευτικών  
- Γ. Κουλαουζίδης, Καθηγητής- Σύµβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

- Κ. Παζιώνη, ∆ρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

- Συζήτηση 

 

 

Υλικό της Ηµερίδας 
Σε όσους θα συµµετάσχουν στην Ηµερίδα θα δοθεί CD-ROM µε το σχετικό υλικό και άλλα 

υποστηρικτικά κείµενα, καθώς και ένα τεύχος του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων, µε 

περιεχόµενο συναφές προς το αντικείµενο της Ηµερίδας. 

 

 

Προτάσεις για Αναρτηµένες Ανακοινώσεις (Poster) 
 

Οι σύνεδροι που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν µία δική τους καινοτόµο πρακτική, µπορούν να 

υποβάλουν πρόταση για Αναρτηµένη Ανακοίνωση (Poster). Οι Αναρτηµένες Ανακοινώσεις θα 

τοποθετηθούν σε ειδικό χώρο στο πλαίσιο της Ηµερίδας, στον οποίο οι δηµιουργοί τους θα 

παρίστανται και θα παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην ώρα που προβλέπει το πρόγραµµα. 

Προκειµένου να είναι εφικτή η τοποθέτηση των Ανακοινώσεων, θα πρέπει αυτές να παραδοθούν 

στη Γραµµατεία της Ηµερίδας στις 8.30πµ. 

 

Προδιαγραφές 

• Οι Αναρτηµένες Ανακοινώσεις εκτυπώνονται από τους εισηγητές και παρουσιάζονται σε 

διάσταση Α0 (85X120 cm).  



• Το µέγεθος της γραµµατοσειράς αλλά και τα επιµέρους στοιχεία (πίνακες, διαγράµµατα, 

γραφήµατα, εικόνες) πρέπει να διευκολύνουν την ανάγνωση από απόσταση. Επίσης, είναι 

αναγκαίο να περιορίζεται κατά το δυνατόν το κείµενο και να δίνεται έµφαση σε στοιχεία 

που συνοψίζουν το αντικείµενο της παρουσίασης. 

• Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα εµφανίζεται στο πάνω µέρος της, µαζί µε τα στοιχεία των 

εισηγητών µε γραµµατοσειρά µεγέθους τουλάχιστον  48 pt sans serif. Η γραµµατοσειρά του 

κειµένου θα είναι 24 pt sans serif. 

Οι ενδιαφερόµενοι να παρουσιάσουν Poster µπορούν έως την 6η Νοεµβρίου 2014 να στείλουν 

πρόταση 300 λέξεων, ( adulteduc2@gmail.com), η οποία να περιέχει τα εξής:  

 

− Θέµα, σκεπτικό και στόχος του Poster 

− Βασικές θεωρητικές αναφορές/βιβλιογραφικές πηγές 

 

Επιστηµονική Επιτροπή  
Χ. Αναστόπουλος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Επιστηµονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής 

∆. Βεργίδης, Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών 

Γ. Βρεττός, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Θ. Καραλής, Αν. Καθηγητής ∆ια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών 

Α. Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

 

 

Όροι Συµµετοχής 
Το κόστος της συµµετοχής είναι 40 ευρώ (30 ευρώ για τα µέλη της Επιστηµονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων). 

 

Η δήλωση συµµετοχής και η πληρωµή  του κόστους της Ηµερίδας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

έως την Παρασκευή, 21 Νοεµβρίου 2014. Για να δηλώσετε συµµετοχή πατήστε 

https://docs.google.com/forms/d/1BbpI5khaZR40tqTxxZR5UxgjDW7ghIZJbds2paZLtHU/viewfor

m?usp=send_form  

 

Για την πληρωµή δείτε παρακάτω τους Τραπεζικούς λογαριασµούς της Επιστηµονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Εθνική Τράπεζα:146/29607533  ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA 
 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας.  

Ή 

Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 Επιστημονική 
Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας.  

 

Πληροφορίες: 2106012297 και 6979724757             E-mail: adulteduc2@gmail.com 

 

 

 *Ευχαριστούµε την OTEΑcademy για την υποστήριξη της Ηµερίδας. 


