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Δελτίο τφπου 

Ακινα, 8-10-2019 

12ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ ΟΜΕΡ 

Η Ελλθνικι Επιτροπι τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Προςχολικισ 

Εκπαίδευςθσ (ΟΜΕΡ Ελλάδοσ) ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Επιςτθμών τθσ 

Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Ηλικία (Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) τθσ 

χολισ Ανκρωπιςτικών και Κοινωνικών Επιςτθμών του Πανεπιςτθμίου 

Πατρών διοργανώνουν το 12ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ ΟΜΕΡ με διεκνι 

ςυμμετοχι, ςτθν Πάτρα, από 1 ζωσ 3 Νοεμβρίου 2019. Ο τίτλοσ του 

υνεδρίου είναι: 

«Ενιςχφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ, υποςτθρίηοντασ τθν ζκφραςθ: 

προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτθ μάκθςθ και διδαςκαλία παιδιών 

προςχολικισ και πρώτθσ ςχολικισ θλικίασ». 

το 12ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ ΟΜΕΡ κα παρουςιαςτοφν ςυνολικά 

170 προφορικζσ και αναρτθμζνεσ ανακοινώςεισ επιςτθμονικών εργαςιών 

και εκπαιδευτικών δράςεων, κα πραγματοποιθκοφν ςτρογγυλά τραπζηια 

και εργαςτιρια, ενώ οι προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ κα παρουςιάςουν τισ 

εξισ ειςθγιςεισ:  

 Alison Clark: «Listening to young children’s perspectives: making the 

invisible visible». 

 Δόμνα Κακανά: «Επενδφοντασ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ… για ζνα 

δυνατό ξεκίνθμα»! 

http://www.omep.gr/
mailto:omepgr@gmail.com


 Rosie Flewitt: «Valuing Young Children’s Subtle Signs of Learning». 

 Ingrid Engdahl: «The role of OMEP for a sustainable future». 

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου: 1 Νοεμβρίου 2019 ςτο Αμφικζατρο ΑΙ1 

τθσ Ιατρικισ χολισ Πανεπιςτθμίου Πατρών, 2 και 3 Νοεμβρίου 2019 ςτισ 

Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ του Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιςτθμίου Πατρών, ςτο Ρίο. 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ Η΄ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

KΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗ* 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για κάκε 
ενδιαφερόμενο/νθ, μζλοσ τθσ ΟΜΕΡ** 

25 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για κάκε 
ενδιαφερόμενο/νθ, μθ μζλοσ τθσ ΟΜΕΡ 

35 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ*** / πουδαςτζσ, 
μζλθ τθσ ΟΜΕΡ** 

10 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ***/ πουδαςτζσ, 
μθ μζλθ τθσ ΟΜΕΡ 

15 € 

*Εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ 

**Οικονομικά τακτοποιθμζνα μζλθ για το 2019 
***Με τθν προςκόμιςθ φοιτθτικισ ταυτότθτασ (αποςτολι αντιγράφου με fax ι με e-mail 
κατά τθν προ-εγγραφι) 

 

Σο ςυνζδριο φιλοδοξεί να δώςει βιμα ςε ερευνθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να 

ανταλλάξουν εμπειρίεσ και προβλθματιςμοφσ αλλά και να αναδείξει τουσ 

παράγοντεσ που φαίνεται να επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εκπαίδευςθ των 

παιδιών. 
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Ιςτοςελίδα ςυνεδρίου:http://www.omep.gr/12ο-ςυνζδριο.html 
Για κάκε πλθροφορία:          omep2019@gmail.com 
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