
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόζκληζη Υποβολής Ειζηγήζεων 

Τν 1
ν
 Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ (ΠΔ.Κ.Δ.Σ.) Ινλίσλ Νήζσλ 

δηνξγαλώλεη Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα κε ζέκα: 

 

« Η εκπαίδεσζη ζηη νηζιωηική Ελλάδα » 

 

Η εκεξίδα ζα δηεμαρζεί διαδικησακά, ζηις 19 Σεπηεμβρίοσ 2020. 
 
 

 
Οη ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λεζησηηθή Διιάδα απνηεινύλ έλα ειθπζηηθό 

θεθάιαην γηα ηνλ κειεηεηή ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο ηζηνξίαο, o νπνίνο, επηπιένλ, έρεη 

λα δηαρεηξηζηεί ηηο πξνθιήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξίδα παξέρεηαη, ζπγρξόλσο, ε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ησλ 

δνκώλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη δηαηύπσζεο πξνβιεκαηηζκώλ γηα ηνλ ξόιν ηεο εθπαί-

δεπζεο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ λεζηώλ καο. 
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η
  Α ν α κ ο ί ν ω ζ η 

 

Ε π ι ζ η η μ ο ν ι κ ή ς   Η μ ε ρ ί δ α ς 
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Σκοπός ηης ημερίδας 

Σθνπόο ηεο εκεξίδαο είλαη λα θέξεη ζην θσο ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε 

λεζησηηθή ρώξα, κε έκθαζε ζην  δεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλα, λα αλαδείμεη ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο απηήο ηεο πεξηόδνπ εηδηθόηεξα θαη λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ ηνπηθό ραξαθηήξα, 

απηόλνκα ή θαη ζπγθξηηηθά κε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ζηνρεύεη ζην λα 

δεκηνπξγήζεη ην έλαπζκα γηα γόληκε αληαιιαγή απόςεσλ επί ησλ έξγσλ ηνπ παξειζόληνο, 

θαη λα δώζεη βήκα γηα ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε λέα πεδία έξεπλαο.  

 

Απεσθύνεηαι ζε: 

Δθπαηδεπηηθνύο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέιε ηεο 

επηζηεκνληθήο/εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνπηπρηαθνύο / 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, εξγαδόκελνπο ζε δνκέο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

Ενδεικηικές θεμαηικές: 
 

 Ο αληίθηππνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ  

 Τν ηζηνξηθό εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ (δεκόζησλ θαη ηδησηη-

θώλ) 

 Οηθνλνκηθνί πόξνη θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

  Η δεκνγξαθηθή πξνζέγγηζε 

 Θέκαηα θαη πξόζσπα από ηε λεζησηηθή Διιάδα ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ηα αθαδεκατθά ζπγγξάκκαηα, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε 

ηνπ ηνπηθνύ ζηνηρείνπ 

 Η λεζησηηθόηεηα,  παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

παξακέηξνπο (κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, παηδαγσγηθή ειεπζεξία, 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί θ.ά.) 

 Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

 Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, εθδξνκέο, 

ζρνιηθέο ενξηέο θ.ά.) 
 

 

Η επίζεκε γιώζζα ηεο εκεξίδαο είλαη ε ειιεληθή. 
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο γηα ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα εηθνζάιεπηεο αλαθνηλώζεηο (Πεξίιεςε 250 ιέμεσλ θαη Βηνγξαθηθό 100 

ιέμεσλ). 

 

Οη πξνηάζεηο ζα απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

synedrio1pekesionion@gmail.com 
 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

Υπνβνιή πεξηιήςεσλ θαη ζύληνκνπ C.V.: κέρξη ηε  Γεπηέξα 6  Ιοσλίοσ 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ: κέρξη ηελ Κπξηαθή 26 Ιοσλίοσ 

Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο: κέρξη ηε Δεσηέρα 31 Ασγούζηοσ 

Υπνβνιή πιήξνπο θεηκέλνπ: κέρξη ηελ Κσριακή 25 Οκηωβρίοσ 
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Επιηροπές: 
 

 Επιζηημονική Επιηροπή 
 

Γθαλάηζηνπ Παξαζθεπή, Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Αεηθνξίαο 

Μπεζίξεο Γεκήηξηνο, Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ70 

Παρή Όιγα, Οξγαλσηηθή Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ02 

 
 Οργανωηική Επιηροπή 

 

Γαιάλε Αξεηή, Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ60 

Πάιια Μαξίλα, Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ03 

Παπαζαλαζίνπ Νηθόιανο, Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ81 


