Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

 Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το

Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας
 Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας - Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, της
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, του Πανελληνίου
Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, του Δικτύου
Εκπαιδευτικών ‘Teachers for Europe’ (Τ4Ε).
 Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων.
 Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη στήριξη της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Εγγραφές στο συνέδριο (synedrio.eepek.gr)
Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς
Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, που θα
πραγματοποιηθεί στη Λάρισα 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2019

καλούν τις/ους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και
ειδικοτήτων, καθώς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων και φοιτητές
να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μας (περισσότερες
πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: synedrio.eepek.gr και επικοινωνία στο e-mail:
info@eepek.gr).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.
3528/2007) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο δημόσιο δικαιούνται ΕΙΔΙΚΗ άδεια για
επιμορφωτικούς / επιστημονικούς λόγους προκειμένου να παρακολουθήσουν το συνέδριο κατά
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου (έναρξη εργασιών 12:00 π.μ.).
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Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική
κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση
οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη
μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και της σχολικής ζωής. Ο όρος «Εκπαιδευτικός» περιλαμβάνει όσους υπηρετούν στη δημόσια ή
ιδιωτική (τυπική ή μη) εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχους, ως στελέχη ή μη.

Χώρος διεξαγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Συστημάτων,
Λάρισα (Περιφερειακή οδός, πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας).

Εργασίες του συνεδρίου
Στο συνέδριο θα υπάρξουν 20 προσκεκλημένες ομιλίες διακεκριμένων πανεπιστημιακών
δασκάλων και άλλων, κυρίως από το εξωτερικό (Αγγλία, ΗΠΑ κ.ά.), καθώς και από την Ελλάδα και θα
παρουσιαστούν συνολικά 601 εργασίες, οι οποίες έτυχαν θετικής κρίσης από 2 τουλάχιστον κριτές.
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν:
α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 368 (εκ των οποίων 20 βιντεοεισηγήσεις). Αφορούν σε
ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες όλων των ειδικοτήτων.
β) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων: 39.
γ) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 22. Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών
προσεγγίσεων, διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα
πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Για
την παρακολούθηση των εργαστηρίων (γύρω στα 25 άτομα ανά εργαστήριο) πρέπει να
συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εγγραφής, η οποία θα γίνεται μέσα από το σύστημα
http://synedros.eepek.gr και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για να εγγραφεί κάποιος σε
εργαστήριο πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο συνέδριο.
δ) Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): 96. Αφορούν στη συνοπτική
παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου
σύντομου σώματος κειμένου. Σε ειδικό χώρο του συνεδρίου, στον οποίο οι σύνεδροι θα έχουν
πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, οι εργασίες e-posters θα προβάλλονται επαναλαμβανόμενα και
αυτοματοποιημένα.
ε) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 76. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός
προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά.) ή μιας δράσης (π.χ. etwinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.).

 Το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως τις 1 Οκτωβρίου
2019.
 Προς αποφυγή ταλαιπωρίας σε ουρές αλλά και για τη διευκόλυνση όλων
(έκδοση βεβαιώσεων, έγκυρη εγγραφή σε εργαστήρια κλπ.), είναι προτιμότερο
να γίνει εγγραφή πριν την έναρξη του συνεδρίου, μέσα από την ιστοσελίδα
http://synedrio.eepek.gr/ . Κόστος συμμετοχής: 20€, για φοιτητές10 € με επίδειξη
φοιτητικής ταυτότητας, πληρωμή με κάρτα, e-banking ή με τραπεζική κατάθεση,
δωρεάν για ΑμΕΑ και ανέργους (με επίδειξη σχετικών δικαιολογητικών μόνο στον
τόπο και χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου).
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(Μέρος της συνδρομής σας για την εγγραφή στο συνέδριο θα διατεθεί για την ενίσχυση του
Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες "Η ΦΛΟΓΑ")

Πληροφορίες
Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117.
Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.
Σταθόπουλος Κων/νος (Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6937329000
Λιάκος Ηλίας (Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6974479464
Καρασίμος Ζήσης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6975028871
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