Πρόσκληση συμμετοχής στο τριήμερο πανελλήνιο
συνέδριο επιστημών της εκπαίδευσης
«Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και το σχολείο της εποχή

μας: Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις»

έργου

-

Θέμα και σκοποί του συνεδρίου
Ο Αλέξανδρος Δελμούζος υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους πλέον καινοτόμους
παιδαγωγούς του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα. Μέσα από την πολυσχιδή δράση του
(τόσο ως ιδρυτής του Παρθεναγωγείου Βόλου, ως μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και στέλεχος
της εκδοτικής επιτροπής του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όσο και ως συγγραφέας
σχολικών εγχειριδίων) ανάδειξε την άρρηκτη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική,
ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα κάθε εποχής αλλά και με τις κοινωνικές αξίες και
την πολιτιστική παραγωγή κάθε ιστορικής περιόδου.
Για να τιμηθεί ο διαπρεπής παιδαγωγός από την Άμφισσα και να αναδειχθεί η επίδραση
του επιστημονικού και κοινωνικού του έργου, υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών σε
συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνεται πανελλήνιο συνέδριο επιστημών τις
εκπαίδευσης με κεντρικό θέμα: «Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και το σχολείο της εποχής μας:
Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού έργου – Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» κατά το
τριήμερο 12 – 14 Φεβρουαρίου του 2016.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση επιστημονικών
μελετών με θεματικό άξονα τις νέες και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις των γνωστικών
αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει των νεότερων
πορισμάτων των θεωριών μάθησης, των σύγχρονων εκπαιδευτικών και διδακτικών αντιλήψεων
για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις μεθόδους διεξαγωγής της διδασκαλίας και των
επιτυχών διδακτικών δράσεων που έχουν εφαρμόσει στη σχολική τάξη τα τελευταία χρόνια
δάσκαλοι και καθηγητές όλων των σχολικών μαθημάτων.
Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απευθύνεται σε καθηγητές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διδακτική μεθοδολογία και τη διδακτική θεωρία και πράξη, οι
οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές ή ως ακροατές στις εργασίες του
συνεδρίου, σε σχολικούς συμβούλους και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν την εμπειρία τους και τα
πορίσματα των ερευνών τους ως εισηγητές στο συνέδριο ή να παρακολουθήσουν ως ακροατές
και να συμμετάσχουν στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μετά από τις εισηγήσεις,
εκφράζοντας τις απόψεις τους.

Θεματικοί άξονες
Οι θεματικοί άξονες στους οποίους ανήκουν οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων στο
συνέδριο είναι οι ακόλουθοι:
1. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια όλων των γνωστικών
αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Καινοτόμες δράσεις στη διδασκαλία των σχολικών αντικειμένων.
3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και διδασκαλία των γνωστικών
αντικειμένων του σχολείου.
4. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
5. Μεθοδολογία διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
6. Θεωρίες μάθησης και διδασκαλία σχολικών αντικειμένων.
7. Ψυχολογικές προσεγγίσεις της σχολικής τάξης.
Αποστολή περίληψης της προτεινόμενης εισήγησης
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο
καλούνται να αποστείλουν περίληψη της προτεινόμενης εισήγησής τους στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: michathan@ppp.uoa.gr και mafoun@ppp.uoa.gr. Η περίληψη , εκτός από τον
τίτλο της εισήγησης, το ονοματεπώνυμο, το χώρο εργασίας και την ηλεκτρονική
διεύθυνση των εισηγητών, είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει τους στόχους και τους κύριους
θεματικούς άξονες της εισήγησης και κρίνεται σκόπιμο να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
Η αποστολή της περίληψης είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη 15η
Νοεμβρίου 2015, ημέρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία αποστολής περιλήψεων των
προτεινόμενων για ανακοίνωση εργασιών.
Η ειδοποίηση για την αποδοχή ή μη των προτεινόμενων εισηγήσεων θα
ολοκληρωθεί κατά τα μέσα του Δεκεμβρίου.

Ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου: 12 - 14 Φεβρουαρίου 2016
Χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου
Το συνέδριο «Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και το σύγχρονο σχολείο: Εκσυγχρονισμός του
εκπαιδευτικού έργου – Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο
Άμφισσας, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων ομιλητών.
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