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Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση». Το 

συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 28 έως 30 Απριλίου 2017. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου, η επιστημονική ανάλυση και η εμβάθυνση  σε οργανωτικά και 

διοικητικά θέματα της εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα αξιολόγησης, διδακτικής και διδασκαλίας, διδακτικού υλικού και 

αναλυτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικότητας, ειδικής αγωγής και αγωγής υγείας. Ειδικότερα όσον αφορά τη διδακτική και τη 

διδασκαλία, επικεντρωνόμαστε στους διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί δεν αρκεί να είναι κάποιος άριστος 

επιστήμονας, οφείλει να έχει και την ικανότητα να μεταδώσει τις γνώσεις του και σε άλλους. 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στα θέματα αγωγής υγείας ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί μεταξύ άλλων στην ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών από γιατρούς αναφορικά με την αγωγή των δύο φύλων, τις διαφυλικές σχέσεις, την προσωπική υγιεινή των 

μαθητών, τα πάσης φύσεως μεταδιδόμενα νοσήματα, την αντισύλληψη, τις ανεπιθύμητες κυήσεις, καθώς και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί ο ιατρικός κλάδος να βοηθήσει στην μείωση των αρνητικών συνεπειών των προαναφερθέντων. Παράλληλα 

δίνεται στους εκπαιδευτικούς η ευκαιρία να ενημερώσουν τους γιατρούς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα 

παραπάνω στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.  

 Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η θεματολογία του συνεδρίου διευρύνεται προς το χώρο της ιατρικής, καθιστώντας 

απαραίτητη την παρουσία της στο διάλογο που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου.  

Θα υποστηριχθεί, βέβαια, πως οι παιδαγωγικές και οι ιατρικές επιστήμες δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Όμως υπάρχουν 

τομείς που βρίσκουν εφαρμογή και στους δύο επιστημονικούς χώρους, όπως η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, η ειδική και γενική 

αγωγή, η αγωγή υγείας, η ιατροφαρμακευτική αγωγή, η παροχή πρώτων βοηθειών, η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

και γι’ αυτό υπάρχει σοβαρός λόγος αυτοί οι δύο επιστημονικοί χώροι να συνδιαλέγονται, καθώς έχουν το ίδιο υποκείμενο 

ενασχόλησης στη διαδικασία άσκησης των καθηκόντων τους: τον άνθρωπο. 

Αν επιχειρούσαμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους ανάλογα με το είδος της απασχόλησής τους τότε θα προέκυπταν 

δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που η εργασία τους αποσκοπεί στην κατασκευή αντικειμένων 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άπειρων ανθρωπίνων αναγκών, όπως αυτοκίνητα, αεροπλάνα, κτίρια, βιβλία, 

μηχανήματα. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλοι εκείνοι που η εργασία τους σχετίζεται με τον ίδιο τον άνθρωπο και 

αποβλέπει αφενός στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής, όπως οι εργαζόμενοι στον ιατρικό τομέα, αφετέρου στην 

καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, όπως οι εργαζόμενοι στο χώρο 

της εκπαίδευσης και της παιδείας. Γιατί όπως ο γιατρός θεραπεύει το σώμα έτσι και ο εκπαιδευτικός θεραπεύει το πνεύμα. 

Σκοπός του συνεδρίου, λοιπόν, εκτός των προαναφερθέντων, είναι και η έναρξη ενός διαλόγου: 

1. αφενός για την αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ παιδαγωγικής και ιατρικής, που εξετάζει τι οφείλει να γνωρίζει ένας 

εκπαιδευτικός από την ιατρική και τι ένας γιατρός από την παιδαγωγική, 

2. αφετέρου για την ανεξαρτητοποίηση των εκπαιδευτικών, για το πώς δηλαδή οι παιδαγωγοί θα αποκτήσουν στην εκτέλεση 

των καθηκόντων τους προς στο μαθητή τον ίδιο βαθμό ανεξαρτησίας που διαθέτουν οι γιατροί κατά την άσκηση της ιατρικής 

προς τον ασθενή. 

Πρόθεσή μας είναι να δοθεί το έναυσμα στους εισηγητές για παρουσίαση και έκφραση της επικρατούσας κατάστασης 

μέσα από προσωπικές μελέτες περίπτωσης και ευρύτερες έρευνες, αλλά και να αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ 

επέκταση την ανάδειξη των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του.  
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Απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι η θεμελίωση διαλόγου και η εμβάθυνση σε θέματα κοινά στους χώρους της 

παιδαγωγικής και της ιατρικής, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το κοινό υποκείμενο ενασχόλησής τους, τον 

άνθρωπο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και μελλοντικές κοινωνίες. 

 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 

 Πανεπιστημιακούς 

 Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες 

 Ειδικούς επιστήμονες 

 Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 

 Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές 

 Γιατρούς κάθε ειδικότητας 

 Βοηθητικό ιατρικό προσωπικό 

 Επιστήμονες της ειδικής αγωγής  

 Επιστήμονες της αγωγής υγείας  

 Εργαζόμενους στην παροχή πρώτων βοηθειών  

 Επιστήμονες της συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης ασθενών και μαθητών-γονέων 

 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 

 Πολιτικά κόμματα 

και σε κάθε ενδιαφερόμενο που η ενασχόλησή του σχετίζεται άμεσα με τον άνθρωπο. 
 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες 

 

1. Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας  

 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΥΠΕΠΘ μετά από 10 έτη εφαρμογής  

 Αξιολόγηση στελεχών A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση μαθητών  

 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών 

 Διοίκηση και αξιολόγηση προγραμμάτων για την πολιτισμική διαφορετικότητα 

Σημείωση: Κάθε εισηγητής δύναται να παρουσιάσει μελέτες περίπτωσης 
 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης 

 Ο Διευθυντής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης 

 Επάρκεια, ετοιμότητα και τρόπος επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης  

 Διαχείριση τάξης 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

 Διοίκηση A’/βάθμιας, B’/βάθμιας, Γ’/βάθμιας εκπαίδευσης 

 Διοίκηση εκπαίδευσης και αξιολόγηση  

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

 Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο. 
 

3. Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικότητα 

 Διοίκηση εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Η παρουσία των δύο φύλων στη διοίκηση εκπαίδευσης. 

 Διοίκηση και πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές στο ελληνικό σχολείο  

 Διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο ελληνικό σχολείο 



4.  Αναλυτικά προγράμματα  για την Προσχολική, την  Α΄/βάθμια και  την Β΄/βάθμια Εκπαίδευση 

 για την Ειδική Αγωγή 

 για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 για την Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 

 για την Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης 

 για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 για την Φυσική Αγωγή 

 για την Μουσειακή Αγωγή 

 για τις Φυσικές Επιστήμες 

 για τη Μουσική Εκπαίδευση 

 για την Καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 για την Διδακτική της Ιστορίας 

 για την Διδακτική των Θρησκευτικών 
 

5.  Διδακτική και Διδασκαλία 
 

Όταν καλούμαστε να διδάξουμε ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, τίθενται δύο βασικά ερωτήματα: τι θα διδάξουμε και πώς 

θα το διδάξουμε. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη διδασκαλία, δηλαδή το περιεχόμενο της γνώσης που πρέπει να μεταδοθεί στους 

διδασκόμενους, ενώ το δεύτερο αφορά τη διδακτική, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξουμε, θα προσφέρουμε την ύλη, 

έτσι ώστε η αποκόμιση γνώσεων από τους διδασκόμενους να είναι η μέγιστη.   

Με την παρούσα θεματική καλούνται οι γνώστες της διδακτικής και της διδασκαλίας κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης να 

καταθέσουν σχέδια διδασκαλίας, σχέδια μαθημάτων, στρατηγικές διδασκαλίας, project: 

 Για την Γ/βάθμια εκπαίδευση 

 Για την Β/Βάθμια εκπαίδευση 

 Για την Α/βάθμια εκπαίδευση 

 Για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας  
 

Δείγματα σχεδίων μαθημάτων και στρατηγικών διδασκαλίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.a-learning.gr.  
 

6. Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας 

 Αξιολόγηση τύπων σχολείων 

 Σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό  

 Προβλήματα και προκλήσεις των εκπαιδευτικών 

 Αξιολόγηση υλικοτεχνικών υποδομών των σχολικών μονάδων 

 Αξιολόγηση  Εργαστηριακών χώρων 

 Αξιολόγηση  Κοινόχρηστων χώρων 

 Αξιολόγηση Γραφείων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Αξιολόγηση Διοικητικών και Οργανωτικών Θεμάτων της σχολικής μονάδας 
 

7.  Γενική και ειδική αγωγή 

 Τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ειδικής Αγωγής 

 Τα προγράμματα διδασκαλίας στα τμήματα ένταξης ειδικής αγωγής 

 Πόνος στο παιδί 

 Η συμβολή της σύγχρονης προσχολικής αγωγής στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού 

 Το  εργασιακό  άγχος  των  εκπαιδευτικών  ειδικής  αγωγής 

 Νοητική αναπηρία 

 Αυτισμός και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

 Προβλήματα λόγου και ομιλίας 

 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 Συναισθηματικές δυσκολίες 

 Προβλήματα στη συμπεριφορά. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, εναντιωματική συμπεριφορά, 

κοινωνική απομόνωση, παιδική κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, παιδικό άγχος κ.ά. 

 Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση 

http://www.a-learning.gr/


 

8. Αγωγή υγείας  

 Διαπροσωπικές σχέσεις-Ψυχική υγεία Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών  

 Κατανάλωση και υγεία  

 Σεξουαλική Αγωγή-διαφυλικές σχέσεις  

 Φυσική άσκηση και υγεία  

 Κυκλοφοριακή Αγωγή-ατυχήματα  

 Περιβάλλον και υγεία  

 Εθελοντισμός 

 Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

 Σχολική αγωγή υγείας  
 

9. Ιατροφαρμακευτική αγωγή στην εκπαίδευση  

 Παροχή πρώτων βοηθειών στις σχολικές μονάδες από τους εκπαιδευτικούς 

 Περιπτώσεις που χρήζουν παροχής φαρμακευτικής αγωγής στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

 Κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών των μαθητών στη σχολική μονάδα 

 Σχολικό φαρμακείο και κουτί πρώτων βοηθειών: περιεχόμενο και τοποθεσία 

 Περιπτώσεις που χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών στη σχολική μονάδα (Ηλεκτροπληξία,  χτύπημα-κάταγμα, 

εξάρθρωση, κάκωση κρανίου, κάκωση σπονδυλικής στήλης, εγκαύματα, δηλητηριάσεις, τραύματα, αιμορραγίες,  

λιποθυμίες, στραμπουλήγματα, πονόδοντος, δαγκώματα και τσιμπήματα εντομών, ξένα σώματα, επιληψία, εποχικές 

ασθένειες, πυρετός) 

 Χρήση ή κατάχρηση φαρμακευτικών ουσιών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών 

 Ιατρικός φάκελος των μαθητών - καταγραφή πιθανών αλλεργιών, εξειδικευμένων αναγκών κ.λπ. 

 Εμβολιασμοί μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

 Επιμόρφωση των μαθητών στην παροχή πρώτων βοηθειών 

 

10. Κοινωνική Ιατρική  

 Επιτήρηση και Αξιολόγηση του Επιπέδου Υγείας Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Υγείας  

o Επιδημιολογία  

o Στατιστική  

o Δημογραφία  

o Εργαστηριακή  

o Δημόσια Υγεία  

o Υγιεινή του Περιβάλλοντος  

o Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων  

o Μεταδιδόμενα Νοσήματα  

 Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας  

σε σχολικές μονάδες 

o Προληπτική Ιατρική  

o Προαγωγή Υγείας  

o Κοινωνικές Επιστήμες  

o Σχεδιασμός Υγειονομικών Δράσεων  

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 
 

Συμμετοχή στο συνέδριο 

 

Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.  
 

Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:  

1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου 



2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο 

3. Άλλο υλικό (αν υπάρχει) 

καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ως ακολούθως: 
 

Σύνεδροι Οικονομική συμμετοχή 

Εισηγητές (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών) 50 

Ακροατές 20 

Φοιτητές ακροατές 15 

 

Επίσης μετά το πέρας του συνεδρίου και την ολοκλήρωση των πρακτικών, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες που κατέβαλαν την 

οικονομική συμμετοχή, εισηγητές και ακροατές, ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης για την απόκτηση του 

ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών του συνεδρίου. 
 

*Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό:  

Δικαιούχος:    Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών  

Τράπεζα:    Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας  

Αρ. Λογ/σμού:    785/480061-35  

IBAN:      GR50 0110 7850 0000 7854 8006 135  

ΚΩΔ. SWIFT–BIC:  ETHNGRAA  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:    Συνέδριο Αλεξανδρούπολης 

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:    (το όνομά σας)  
 

Ειδικότερα για τους εισηγητές ισχύουν τα εξής: 

 Το κόστος συμμετοχής κάθε εισηγητή, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, και εφόσον ο αριθμός των ανακοινώσεών του 

δεν ξεπερνά τις δυο, αυτόνομα ή σε συγγραφική ομάδα, παραμένει το ίδιο, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

 Για κάθε ανακοίνωση πέραν των δύο, κάθε συγγραφέας επιβαρύνεται με το ποσό των 50€ έκαστη. 

 Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση  

 Η συμμετοχή με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου 
 

Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών και προδιαγραφές εισηγήσεων – ανακοινώσεων 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση στην ιστοσελίδα 

http://thraki.inpatra.gr και να αποστείλουν: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση και να αποστείλουν: 

1. Ολοκληρωμένο το κείμενο της εισήγησης μέχρι τις 20 Απριλίου 2017, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κρίσης 

πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου: 

2. Όσοι από τους εισηγητές δεν έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να 

αποστείλουν μέχρι τις 20 Απριλίου 2017 τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 

του συνεδρίου για παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κρίσης του κειμένου θα πραγματοποιηθεί μετά τη 

λήξη του συνεδρίου όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο. 
 

Γενικές προδιαγραφές εισηγήσεων: 

 Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται μεταξύ 4500 - 5500 λέξεις (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά 

Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003. 

 Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα 

ονόματα των συγγραφέων. 

 Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη). 

 Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 

λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο). 

 Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη 

συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/. 

 Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση thraki@inpatra.gr 
 

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. 

http://thraki.inpatra.gr/
http://periodiko.inpatra.gr/
mailto:thraki@inpatra.gr


Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον: 

1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου

2. εγκριθούν από τους κριτές και

3. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής ακροατών 

Γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://thraki.inpatra.gr 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Παντελής Γεωργογιάννης 

Καθηγητής Πανεπιστημίου 

τ. Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών 

τ. Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδας και Κύπρου 

http://thraki.inpatra.gr/

