ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αυτονομία σχολικής μονάδας
(Διάλογος – Προβληματισμός – Διερεύνηση)
Συνδιοργάνωση:
Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) & Τομέας Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και την αιγίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα πραγματοποιηθεί στο Χολαργό (Δημαρχείο,
Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης και Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή, το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στις μέρες μας, καταγράφεται έντονος προβληματισμός στην εκπαιδευτική
κοινότητα σχετικά με τον συγκεντρωτικό και σε μεγάλο βαθμό άκαμπτο
χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Για να είναι δυνατή η παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο, θα πρέπει ως την
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, να έχει αποσταλεί σχετική περίληψη μέχρι 300
λέξεις από τους ενδιαφερόμενους, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας
αποστολής (πατήστε εδώ ).

Αξίζει να ξεκινήσει ένας επιστημονικός και νηφάλιος διάλογος προκειμένου να
τεθούν τα προβλήματα και να διερευνηθεί η δυνατότητα [μιας σχετικής]
αυτονόμησης ορισμένων τουλάχιστον πεδίων της σχολικής ζωής, με στόχο την
βελτίωση της κατάστασης, την οποία συχνά οι συμμετέχοντες στην
εκπαιδευτική διαδικασία βιώνουν ως τέλμα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά - πολιτισμικά συμφραζόμενα αλλά και τη
δυναμική της κοινότητας μάθησης των εκπαιδευτικών, η επιστημονική και κατά
το δυνατό πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος, η ανάπτυξη διαλόγου και
προβληματισμού μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση εφικτών προτάσεων
για τη δημιουργία ενός σχολείου με όραμα, που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εποχής μας.
Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου είναι:







Έννοια της αυτονομίας
Αναλυτικά προγράμματα, βιβλία
Διοίκηση σχολείου
Ενδοσχολική επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη
Σχολικές δραστηριότητες (εκδρομές, περιβαλλοντικές δράσεις,
πολιτιστικά, επαγγελματικός προσανατολισμός-συμβουλευτική,
διάφορες εκδηλώσεις)
Σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (γονείς, μαθητές,
εκπαιδευτικοί) καθώς και άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ανώνυμη κρίση. Κριτήρια για την έγκριση
των εισηγήσεων θα είναι η πρωτοτυπία της πρότασης και η πρακτική της αξία.
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, επειδή ο αριθμός των ομιλητών είναι
περιορισμένος, στην περίληψη που θα αποστείλουν να εστιασθούν με
σαφήνεια ακριβώς στο αντικείμενο που θα παρουσιάσουν.
Η ανάρτηση των εγκεκριμένων εισηγήσεων του προγράμματος του συνεδρίου
θα γίνει μέχρι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015, στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
(https://papede.wordpress.com/synedria/2-2/).
Ορισμένες από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα
δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος στο ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό
Έρκυνα (erkyna.gr/). Η επιλογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν θα γίνει
από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια όσο
και για την πρακτική τους σημαντικότητα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν δημοσιευθεί αλλού.
Οι εισηγητές που επιθυμούν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα
πρέπει να την έχουν στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com)
(2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις), 30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου,
τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες μορφοποίησης του περιοδικού.

Σημαντικές ημερομηνίες που θα πρέπει να προσεχτούν:





Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2015: Αποστολή εισηγήσεων.
1 Νοεμβρίου 2015: Ανάρτηση προγράμματος στον ιστότοπο της
ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. και της ΕΡΚΥΝΑΣ.
14 & 15 Νοεμβρίου (Σαββατοκύριακο): Πραγματοποίηση Συνεδρίου.
Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2015: Αποστολή προς κρίση των προφορικών
εισηγήσεων που έγιναν στο συνέδριο για ενδεχόμενη δημοσίευσή τους.
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο έχει οργανωθεί ως εξής:
α) Κεντρικές εισηγήσεις, β) Εισηγήσεις σε δύο παράλληλες αίθουσες,
γ) Στρογγυλό τραπέζι.
Οργανωτική Επιτροπή:
Βέρδης Αθανάσιος, Επικ. Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Καραγεώργος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Καραγιάννης Στυλιανός, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17
Λαγουδάκος Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Λαδιάς Τάσος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
Μηλίγκου Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Μπαλτά Βενετία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Μπίστα Πολυξένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Πασιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Ρεΐση Φωτεινή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05
Ρούσσος Ιωάννης, Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Β΄ Αθήνας
Τσίγκρη Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05
Φαλούκας Αθανάσιος, Δ/ντής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Φερεντίνος Σπύρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
Επιστημονική Επιτροπή:
Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Σχολικούς
Συμβούλους και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα.
Συντονιστής Συνεδρίου
Δημητρόπουλος Βασίλης, Πρόεδρος της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε., Επίτιμος Σχολικός
Σύμβουλος

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς
συμβούλους, πανεπιστημιακούς, γονείς, φοιτητές, ερευνητές της εκπαίδευσης
και σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες: https://papede.wordpress.com/synedria/2-2/ ,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com), τηλ. 2106390592.

