
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Β. ΔΕIΠΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ 

 

Γ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 

    ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΟ TO  

    ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

 

 



Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου προβλέπεται να έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

15.00-16.00 Εγγραφές 

16.00-17.30  Χαιρετισμοί. 

Μουσική έναρξη από μαθητές μουσικού σχολείου  

Εισαγωγικά για το πλαίσιο του συνεδρίου από τον συντονιστή του 

17.30-18.30 Συνεδρία σε ολομέλεια με δύο Έλληνες εισηγητές της διασποράς από την Αγγλία και 

την Κύπρο 

18.30-19.00                                          Διάλειμμα-Καφές 

19.00-21.00 Συνεδρία με επτά παράλληλες ομάδες τεσσάρων εισηγητών η κάθε μία 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 

9.30-11.30 Συνεδρία με 8 παράλληλες ομάδες τεσσάρων εισηγητών η κάθε μία 

11.30-12.00  Διάλειμμα-Καφές 

12.00-13.30 Συνεδρία σε ολομέλεια με τον προσκεκλημένο ομιλητή John MacBeath, ομότιμο 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Cambridge. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα 

ελληνικά  

13.30-14.30                                          Διάλειμμα-Snack 

14.30-16.00 Συνεδρία σε ολομέλεια με τον προσκεκλημένο ομιλητή Ken Jones, καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα 

ελληνικά 

16.00-16.30 Διάλειμμα-Καφές 

16.30-18.30 Συνεδρία με 8 παράλληλες ομάδες τεσσάρων εισηγητών η κάθε μία 

18.30-19.00 Συνεδρία Poster 

19.00-20.00 Ελεύθερος χρόνος 

20.00-12.00 Δείπνο με ζωντανή μουσική και χορό 

 

 

 

 



ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

9.30-11.30 Συνεδρία με επτά παράλληλες ομάδες τεσσάρων εισηγητών η κάθε μία 

11.30-12.00                                          Διάλειμμα-Καφές 

12.00-13.30 Συνεδρία σε δύο παράλληλες ομάδες τριών εισηγητών η κάθε μία, εστιασμένες σε 

κεντρικά θέματα του συνεδρίου   

13.30-14.30 Συνεδρία σε ολομέλεια σύνθεσης-κλεισίματος του συνεδρίου  

 

Χαρακτηριστικές θεματικές των εισηγήσεων είναι:  Κοινότητες μάθησης, δίκτυα επιμόρφωσης, 

αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, mentoring, e-learning  και επαγγελματική ανάπτυξη, 

πολιτικές για τη school based επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση.  

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ 

 

Το βράδυ του Σαββάτου (μετά τις 20.00) θα υπάρξει δείπνο με ζωντανή μουσική και χορό για τους 

συνέδρους, σε χώρο που απέχει 100 μέτρα από τον χώρο του συνεδρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Ο χάρτης της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο βρίσκεται στον ακόλουθο 

σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

 

http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Ite

mid=135&lang=el 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=135&lang=el
http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=135&lang=el


Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΟ TO ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

1. ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ  

Ο προαστιακός σε περίπου 1.5 ώρα φτάνει κατευθείαν στην Κόρινθο (κόστος με επιστροφή 18 ευρώ). 

Από τη στάση του προαστιακού στην Κόρινθο ο χώρος του συνεδρίου απέχει περίπου 2.5 Κm (δεν 

υπάρχει συγκοινωνία και το ταξί κοστίζει 4.5 ευρώ). Τα δρομολόγια προς Κόρινθο ξεκινάνε από πολύ 

πρωί και το τελευταίο δρομολόγιο από Κόρινθο στις 21.39 το βράδυ. Υπάρχει δρομολόγιο κάθε 

ώρα. http://www.trainose.gr 

 

2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ 

Ο προαστιακός σε 1.5 περίπου ώρα φτάνει στην Κόρινθο (κόστος με επιστροφή 14 ευρώ). Θα πρέπει 

να αλλάξετε συρμό στον σταθμό ΣΚΑ.  Από τη στάση του προαστιακού στην Κόρινθο ο χώρος του 

συνεδρίου απέχει περίπου 2.5 Κm (δεν υπάρχει συγκοινωνία και το ταξί κοστίζει 4.5 ευρώ). Τα 

δρομολόγια από Πειραιά ξεκινάνε από πολύ πρωί και το τελευταίο δρομολόγιο από Κόρινθο στις 

21.39 το βράδυ. Υπάρχει δρομολόγιο κάθε ώρα. http://www.trainose.gr 

http://www.trainose.gr/
http://www.trainose.gr/


3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ   

 

Ο προαστιακός σε λίγο περισσότερο από 1 ώρα φτάνει στην Κόρινθο (κόστος με επιστροφή 14 ευρώ). 

Θα πρέπει να αλλάξετε συρμό στον σταθμό ΣΚΑ. Τις ώρες αιχμής (πρωί και μετά το μεσημέρι) 

υπάρχει η δυνατότητα ευκολότερης αλλαγής συρμού στο σταθμό ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, αν  πάρετε τον 

κατάλληλο συρμό (ενημερωθείτε για αυτή τη δυνατότητα στο σταθμό Λαρίσης).  Από τη στάση του 

προαστιακού στην Κόρινθο ο χώρος του συνεδρίου απέχει περίπου 2.5 Κm (το ταξί κοστίζει περίπου 

4.5 ευρώ). Τα δρομολόγια ξεκινάνε από τον Σταθμό Λαρίσης πολύ πρωί και το τελευταίο δρομολόγιο 

από Κόρινθο στις 21.39 το βράδυ. Υπάρχει δρομολόγιο κάθε ώρα. http://www.trainose.gr 

 

4. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ  ΚΤΕΛ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 

 

Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ φτάνει σε λίγο περισσότερο από μια ώρα στο δικαστικό μέγαρο της 

Κορίνθου (κόστος 14.50 ευρώ με επιστροφή). Το δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου απέχει περίπου 300 

μέτρα από το χώρο του συνεδρίου. Τα δρομολόγια ξεκινάνε από πολύ πρωί, με το τελευταίο 

δρομολόγιο από Κόρινθο στις 21.30 το βράδυ. Τις ώρες αιχμής υπάρχει δρομολόγιο κάθε ώρα. 

(Τηλέφωνο του ΚΤΕΛ Κορινθίας 27410-75410, http://www.ktelkorinthias.gr/)  

 

http://www.trainose.gr/
http://www.ktelkorinthias.gr/


5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

 

Η διαδρομή Αθήνα-Κόρινθος είναι 80 Km. Υπάρχουν διόδια στην Ελευσίνα και δεύτερα διόδια λίγο 

πριν την Κόρινθο. Λίγο μετά τα δεύτερα διόδια πριν την Κόρινθο  ακολουθείτε τον δρόμο με 

κατεύθυνση προς Επίδαυρο. Περνάτε τον Ισθμό από την παλιά Εθνική Οδό και ακολουθείτε τις 

πινακίδες για Κόρινθο. Περνάτε το Νοσοκομείο Κορίνθου και σε απόσταση περίπου 1 Km φτάνετε 

στο  Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το παρκάρισμα δεν είναι εύκολο μπροστά στον 

χώρο του συνεδρίου. Είναι πολύ πιο εύκολο να παρκάρετε σε μια περιοχή στην παραλία, σε απόσταση 

300 μέτρων πριν τον χώρο του συνεδρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Τα ξενοδοχεία με τα οποία έχει γίνει συμφωνία για τους συνέδρους είναι: 

 

 

4 ξενοδοχεία που βρίσκονται πολύ κοντά στον χώρο του συνεδρίου, σε απόσταση από 100 έως 400 

μέτρων. Συνολικά έχουν μικρό αριθμό δωματίων και για τον λόγο αυτό συνιστάται να κλείσετε 

έγκαιρα δωμάτιο σε αυτά (δεν υπάρχουν άλλα ξενοδοχεία εντός της πόλης της Κορίνθου). 

 

2 μεγαλύτερα ξενοδοχεία: 1 ξενοδοχείο στον Ισθμό Κορίνθου και ένα ξενοδοχείο στο Λουτράκι, 

που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον χώρο του συνεδρίου, για τα οποία υπάρχει αστική 

συγκοινωνία κάθε μισή ώρα μέχρι τις 15.30 και κάθε μια ώρα μέχρι τις 21.30. Το ταξί από το 

ξενοδοχείο του Ισθμού κοστίζει 8 ευρώ και από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου (βρίσκεται δίπλα 

στο Καζίνο Λουτρακίου) 7 ευρώ . Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα, πολυτελέστερα ξενοδοχεία στο 

Λουτράκι. 

 

 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 

Όνομα 

ξενοδοχείου 

Τιμή 

μονόκλινου 

δωματίου σε 

ευρώ 

Τιμή 

δίκλινου   

δωματίου 

σε ευρώ 

Τιμή 

τρίκλινου 

δωματίου 

σε ευρώ 
 

 

Διεύθυνση 

 

Τηλέφωνο, e-mail, site 

ΕΦΥΡΑ 40 45 60 Εθνικής Αντιστάσεως 52 2741022434, ephirahotel@yahoo.gr, 

http://www.ephirahotel.gr/ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35 45 60 Δαμασκηνού 26 2741026701-3, hoteldia@otenet.gr, 

http://www.korinthoshotel.gr/ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 25* 35* 40* Δαμασκηνού 2                2741025920, hotapol@otenet.gr  

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 25 30 40 Εθνικής Ανεξαρτησίας 25 2741021104, akropol1@otenet.gr 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΣΘΜΟΥ 

ΙΣΘΜΙΑ 30 40 50 Ισθμός Κορίνθου 2741023454-5, info@isthmus.gr;  

http://www.isthmus.gr 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 30  40 50 Ποσειδώνος 50 2744064338, erica@otenet.gr 

Οι τιμές των ξενοδοχείων είναι με πρωινό, εκτός από αυτό που έχει αστερίσκο(*).   

Στο ξενοδοχείο με τιμές χωρίς πρωινό υπάρχει η δυνατότητα για τους συνέδρους να πάρουν το πρωινό 

τους στο ισόγειό του. Εκεί υπάρχει καφετέρια που δεν ανήκει στο ξενοδοχείο. 

mailto:ephirahotel@yahoo.gr
http://www.ephirahotel.gr/
mailto:hoteldia@otenet.gr
http://www.korinthoshotel.gr/
mailto:hotapol@otenet.gr
mailto:akropol1@otenet.gr
mailto:info@isthmus.gr
http://www.isthmus.gr/
mailto:erica@otenet.gr

