
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2ο Πανελλινιο υνζδριο:  
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ» 

 

2θ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 
 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ,  ςε 
ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ και τον Διμο Ηρακλείου διοργανώνει το 2ο Πανελλινιο 

Συνζδριο με κζμα:  
 

«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ» 
 

Οι εργαςίεσ του ςυνεδρίου κα πραγματοποιθκοφν ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα του 20ου και 56ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Ηρακλείου, από 20 ζωσ 22 Απριλίου 2018. 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ  

 
κοπόσ και προβλθματικι του υνεδρίου 
 
κοπόσ του υνεδρίου είναι να αποτυπώςει τθ ρζουςα πραγματικότθτα και να αναδείξει τθ 
διαλεκτικι ςχζςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό επιδιώκεται: 

 θ καταγραφι ερευνθτικών και κεωρθτικών προςεγγίςεων και προτάςεων 

 θ ανταλλαγι γόνιμων προβλθματιςμών και  

 θ προώκθςθ δθμιουργικοφ διαλόγου για τθ ςχζςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ ςτθ 
διαρκώσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα. 

 
 
 Άξονεσ του ςυνεδρίου 

Οι άξονεσ αφοροφν ςτθ διαςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. Επίςθσ οι ειςθγιςεισ 

πρζπει να αναφζρονται ςτθν υφιςτάμενθ πραγματικότθτα ι/και ςε προοπτικζσ τθσ 

ςχζςθσ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. 

 



1. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, διερεφνθςθ ςχζςεων, αξίεσ, πρότυπα  

2. Αναλυτικά προγράμματα, ςχολικά εγχειρίδια, διδαςκαλία και πολιτιςμόσ 

3. Η εκπαίδευςθ ωσ πεδίο πολιτιςμικών παρεμβάςεων από το χκεσ ωσ το ςιμερα 

4. Αξιοποίθςθ τθσ Σζχνθσ ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου 

5. Μουςειακι εκπαίδευςθ 

6. πουδζσ και πολιτιςμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 

7. Εκπαίδευςθ ενθλίκων 

8. Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

9. Κουλτοφρα και κλίμα ςτο ςχολείο, ςχολικι θγεςία 

10. υμβολι τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ανάπτυξθ πολιτιςμικών προτφπων και αξιών για το φυςικό 

και το ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

 
 

 

2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Τα ςτοιχεία τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ είναι διακζςιμα ςτθ ςελίδα του ςυνεδρίου: 

http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/plirofories/epitropes/organotiki-epitropi 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ είναι διακζςιμα ςτθ ςελίδα του ςυνεδρίου: 

http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/plirofories/epitropes/epistimoniki-epitropi  

 

 

ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΣΕ 

Ακαναςιάδθσ Θεοχάρθσ   Ιςτορικόσ, Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 
  Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ "Δθμόςια Ιςτορία" του  
  Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου 

Βλαβιανοφ - Αρβανίτθ Αγνι   Πρόεδροσ και Ιδρφτρια τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Βιοπολιτικισ 
  Πρζςβειρα Καλισ Θελιςεωσ για τον Αυτιςμό 

Γραμμζνοσ Δθμιτριοσ    Ερευνθτισ,   Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΤΕ) 

http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/plirofories/epitropes/organotiki-epitropi
http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/plirofories/epitropes/epistimoniki-epitropi


Μιχαθλίδθσ Μφρων   Αρχιμουςικόσ, πρώθν Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ τθσ Εκνικισ Λυρικισ  
  Σκθνισ 

Μουρατιάν Ζαμπζλ   Εκπαιδευτικόσ, ΜΑ Μuseum Studies 
  Σφμβουλοσ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Μουςείου 

Νικολάου Γεώργιοσ   Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ ςτο ΠΤΔΕ του 
  Πανεπιςτθμίου Πατρών 

ε ποιουσ απευκφνεται: 

 Μζλθ Δ.Ε.Π. Πανεπιςτθμίων -ΑΤΕΙ 

 Επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ και εκπαιδευτζσ ενθλίκων με ενδιαφζρον για τθ κεματικι του 

ςυνεδρίου 

 Στελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 

 Εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων 

 Προπτυχιακοφσ και Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ ΑΕΙ -ΑΤΕΙ 

 Μακθτζσ 

 Γονείσ 

 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χώρο τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ 

Σο ςυνζδριο κα ςυμπεριλάβει:  

 Κεντρικζσ ομιλίεσ 

 Παράλλθλεσ κεματικζσ ςυνεδρίεσ με προφορικζσ ανακοινώςεισ 

 Αναρτθμζνεσ ανακοινώςεισ (posters) 

 Εργαςτιρια 
 
 

3. ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η Επιςτθμονικι Επιτροπι καλεί όςουσ και όςεσ το επικυμοφν να υποβάλουν εργαςίεσ που 
αφοροφν ςε κεωρθτικζσ ι ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ ςτο πλαίςιο των προκακοριςμζνων 
κεματικών ενοτιτων του Συνεδρίου. 
 
Μποροφν να υποβλθκοφν δφο κατθγορίεσ εργαςιών:  

 Ερευνθτικζσ και κεωρθτικζσ εργαςίεσ-μελζτεσ  

 Προτάςεισ διεξαγωγισ εργαςτθρίων 

θμαντικζσ Ημερομθνίεσ 

 1θ Ανακοίνωςθ: 18 Οκτωβρίου 2017 

 Ζναρξθ υποβολισ ολοκλθρωμζνων εργαςιών: 25 Οκτωβρίου 2017 

 2θ Ανακοίνωςθ: 20 Νοεμβρίου 2017 



 Λιξθ υποβολισ ολοκλθρωμζνων εργαςιών: 14 Ιανουαρίου 2018 

 Ενθμζρωςθ αποδοχισ εργαςιών: 5 Μαρτίου 2018 

 Ανακοίνωςθ προγράμματοσ: 26 Μαρτίου 2018 

 Διεξαγωγι ςυνεδρίου: 20-22 Απριλίου 2018 

Σρόποσ υποβολισ εργαςιών 

 Οι εργαςίεσ που υποβάλλονται ςτο Συνζδριο πρζπει να είναι πρωτότυπεσ. Οι ςυγγραφείσ 

δεςμεφονται με τθν υποβολι μιασ εργαςίασ, ότι δεν ζχουν δθμοςιεφςει ι υποβάλει προσ 

δθμοςίευςθ, αυτοφςια τθν εργαςία ι παραλλαγι τθσ αλλοφ. 

 Κακζνασ μπορεί να ςυμμετζχει με μία ζωσ δφο ειςθγιςεισ ι με ζνα ζωσ δφο εργαςτιρια ι 

με μία ειςιγθςθ και ζνα εργαςτιριο είτε μόνοσ είτε ωσ ςυνειςθγθτισ. Η μζγιςτθ διάρκεια 

των προφορικών ειςθγιςεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνοσ για ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ 

κάκε ςυνεδρίασ. 

 Τα πλιρθ κείμενα κα τεκοφν ςτθν ανώνυμθ κρίςθ δυο ανεξάρτθτων κριτών τθσ 
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, ςτθ βάςθ τθσ επιςτθμονικισ δεοντολογίασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ 
πρωτοτυπίασ τουσ και όςα πλθροφν απολφτωσ τισ προδιαγραφζσ του ςυνεδρίου 
(περιεχομζνου και μορφοποίθςθσ) κα παρουςιαςτοφν ςτο ςυνζδριο και κα δθμοςιευκοφν 
ςε θλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN).  

 Οδθγίεσ για τθν ζκταςθ και τθ μορφοποίθςθ των κειμζνων, κακώσ και τα πρότυπα ζγγραφα 
κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα: http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/odigies-entypa 

 Ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου: http://synedria.pdekritis.gr  

 Ζωσ 14 Ιανουαρίου 2018 κα κατατεκοφν θλεκτρονικά τα ολοκλθρωμζνα κείμενα όλων των 

ειςθγιςεων, των εργαςτθρίων και των αναρτθμζνων ανακοινώςεων (posters) μζςα από τθ 

ςελίδα: http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi 

Κρίςθ εργαςιών 

 Οι ειςθγιςεισ και οι εργαςτθριακζσ παρουςιάςεισ κα υποβλθκοφν ςε διαδικαςία 
ανώνυμθσ κρίςθσ και για να γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςθ και δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά 
του Συνεδρίου (με ISBN) κα πρζπει να ζχουν κετικι αξιολόγθςθ από 2 τουλάχιςτον μζλθ 
τθσ επιτροπισ κριτών.  
 

 Στθν περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δφο κριτών, θ εργαςία (ειςιγθςθ ι 
εργαςτθριακι παρουςίαςθ) ανατίκεται ςε τρίτο κριτι για τθν τελικι κρίςθ. Τα ςχόλια των 
κριτών κοινοποιοφνται ανώνυμα ςτουσ ςυγγραφείσ. Το αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ μπορεί να 
είναι θ αποδοχι ι μθ τθσ εργαςίασ για δθμοςίευςθ είτε θ αποδοχι τθσ με τθν 
προχπόκεςθ να πραγματοποιθκοφν οι προτεινόμενεσ διορκώςεισ. 

 

 

 

http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/odigies-entypa
http://synedria.pdekritis.gr/
http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafi-sto-synedrio-eisigisi


υμμετοχι ςυνζδρων 

 Στο ςυνζδριο δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ οφτε για τουσ ειςθγθτζσ οφτε για τουσ 

υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 Φόρμα εγγραφισ Συνζδρων κα ενεργοποιθκεί τον Ιανουάριο του 2018 

 Στουσ ςυνζδρουσ παρζχεται: 

 Ο φάκελοσ του Συνεδρίου 

 Βεβαίωςθ Συμμετοχισ 

 Καφζσ και πρόχειρο γεφμα ςτα διαλείμματα. 

Δείτε εδώ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για: 

 τθν ζκταςθ, τθν μορφοποίθςθ των προφορικών ανακοινώςεων 

 τισ οδθγίεσ για τισ αναρτθμζνεσ ανακοινώςεισ (posters) 

 τισ οδθγίεσ ςυμμετοχισ με εργαςτιριο 

 

Προςυνεδριακζσ Δράςεισ 

 

Στο πλαίςιο του Συνεδρίου προγραμματίηονται προςυνεδριακζσ δράςεισ με τθν ενεργό 

ςυμμετοχι τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ. Θα ακολουκιςει ςχετικι ανακοίνωςθ. 

Επικοινωνία 

Πλθροφορίεσ για ειςθγιςεισ ςτθν Γραμματεία του Συνεδρίου. 

Τθλζφωνο: 2810 302458  

e-mail: cultandeducation@gmail.com 

Iςτοςελίδα: http://synedria.pdekritis.gr 

 

Για  τθν οργανωτικι επιτροπι 

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

 

Γεώργιοσ Σερηάκθσ 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sRVc0VkZGeWhQcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sSTlqOWo4RTVUTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sc2RXaVhFQUJDOG8/view?usp=sharing
mailto:cultandeducation@gmail.com
http://synedria.pdekritis.gr/

