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Ιωάννινα, 24 Μαρτίου 2021  

 

Προς 

Τους/ις Eκπαιδευτικούς, τους/ις Διευθυντές/ντριες 

και τα Στελέχη εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

προγραμματίζει την πραγματοποίηση διημερίδας με θέμα "Σύνδεση σχολείου & 

Πανεπιστημίου: Η φωνή των φοιτητών και των εκπαιδευτικών", στις  29 & 30 Μάϊου 

2021. Λόγω την συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονικά. Ειδικότερα: α) την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν ερευνητικές ή καλλιτεχνικές 

εργασίες που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος, β) τη δεύτερη ημέρα θα 

παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλές 

πρακτικές διδασκαλίας και αγωγής. Στόχος είναι η διημερίδα να αποτελέσει ένα θεσμό στο 

Τμήμα, στο πλαίσιο του οποίου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάζουν τις εργασίες τους 

φοιτητές και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη συνεργασία 

Πανεπιστημίου και σχολείου και να διαφανεί η άρρηκτη σχέση τους. 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, σε 

διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στόχος είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες δράσεις οι 

οποίες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των 

σχολείων και αφορούν το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων. Ενδεικτικές θεματικές 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Καινοτομίες στη διοίκηση  

• Συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, τους γονείς, το Δήμο ή άλλους φορείς (σχολικό 

συμβούλιο) 

• Στυλ διοίκησης, μοντέλο λήψης αποφάσεων 

• Προγραμματισμός δραστηριοτήτων  

• Διοίκηση αλλαγών (management of change)  

 

2. Καινοτομίες στη διδασκαλία 

• Θέματα μεθόδευσης της διδασκαλίας  

• Περιεχόμενο διδασκαλίας  

 

3. Καινοτομίες στις παιδαγωγικές δραστηριότητες  

• Σχολική ζωή  

• Πρακτικές για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου  

• Συμβουλευτική  
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4. Αξιοποίηση των Τεχνών στην εκπαίδευση (μουσική, εικαστικά, θέατρο, 

κινηματογράφος, φωτογραφία κ.λπ.)  

 

Καλούνται όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση με εισήγηση (έως 20 

λεπτά)  να αποστείλουν περίληψη (έως 1 σελίδα) έως τις 20 Απριλίου 2021, ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση diimeridaptde2021@gmail.com. Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. τον τίτλο 

της εισήγησης, 2. το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική 

διεύθυνση, τα τηλέφωνα του ή των εισηγητών και το σχολείο όπου εργάζονται, 3. πέντε 

λέξεις κλειδιά και 4. το κείμενο της περίληψης σε γραμματοσειρά Times New Roman με 

μέγεθος γραμμάτων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια, πάνω κάτω 2 εκατοστά και δεξιά 

αριστερά 2 εκατοστά. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους 

μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Το πλήρες κείμενο, για το οποίο ισχύουν οι προδιαγραφές που 

ισχύουν και για την περίληψη, θα πρέπει να κατατεθεί στην Οργανωτική Επιτροπή το 

αργότερο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διημερίδας.  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Η Συντονίστρια της Επιτροπής Λόγου & Τέχνης  

 

 

 

 

Σπυρίδων Σούλης  

Καθηγητής Ειδικής Αγωγής  

Λιακοπούλου Μαρία 

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής 
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