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η
  Ανακοίνωση  

Επιστημονικής  Ημερίδας 

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων 

Το 1
ο
 Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  Ιονίων Νήσων διορ-

γανώνει  Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 

«Η εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά κατά την περίοδο 1950-2000» 

 Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά,  στις 19 Σεπτεμβρίου 2020 

  

 

Οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης στον χώρο του Ιονίου, κατά το β΄ μισό του 20
ου

 αιώνα, 

αποτελούν ένα ελκυστικό κεφάλαιο για τον μελετητή της νεότερης και σύγχρονης ιστορί-

ας, o οποίος, επιπλέον, έχει να διαχειριστεί  τις προκλήσεις του διαδικτύου.  

Με τη συγκεκριμένη ημερίδα παρέχεται, συγχρόνως, η δυνατότητα διερεύνησης των δο-

μών της τοπικής κοινωνίας και διατύπωσης προβληματισμών για τη διαδρομή του γενικό-

τερου πολιτισμικού φαινομένου για μία περίοδο, για την οποία η έρευνα βρίσκεται σε εξέ-

λιξη. 

  

    

    

 



1ο ΠΕΚΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

   Σκοπός της ημερίδας  
Σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει στο φως την εκπαιδευτική δραστηριότητα στα Ιόνια 

Νησιά κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, να  αναδείξει τις καλές πρακτικές  αυτής της 

περιόδου και να δώσει το έναυσμα  για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων επί του 

θέματος.   

 

    Απευθύνεται σε: 

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της 

επιστημονικής/ερευνητικής κοινότητας ΑΕΙ και ΤΕΙ, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, εργαζόμενους σε δομές εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. 

  

            Ενδεικτικές θεματικές: 

 

 Ο αντίκτυπος των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

 Το ιστορικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 Οικονομικοί πόροι και διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 Η δημογραφική προσέγγιση 

 Θέματα και πρόσωπα της Επτανήσου στα σχολικά εγχειρίδια και τα ακαδη-

μαϊκά συγγράμματα 

 Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων  

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές, εκδρομές, σχολι-

κές εορτές κ.ά.) 

 Υποστηρικτικές δομές 

 

Η επίσημη γλώσσα της ημερίδας είναι η ελληνική.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στην ημερίδα καλούνται να υποβάλουν  σχετικές 

προτάσεις  για εικοσάλεπτες ανακοινώσεις (Περίληψη 250 λέξεων και Βιογραφικό 100 

λέξεων). 

 

Οι προτάσεις  θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

synedrio1pekesionion@gmail.com 

 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

 Υποβολή περιλήψεων και σύντομου C.V.: μέχρι την Κυριακή  28 Ιουνίου 

 Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων: μέχρι την Κυριακή  26 Ιουλίου 

 Ανακοίνωση προγράμματος:  μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 

 Υποβολή πλήρους κειμένου: μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
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Επιτροπές: 

Επιστημονική Επιτροπή 

 

Γκανάτσιου Παρασκευή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αειφορίας  

Μπεσίρης Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ70 

Παχή Όλγα,  Οργανωτική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ02 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

 

Γαλάνη Αρετή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ60 

Πάλλα Μαρίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ03 

Παπαθανασίου Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ81 

 

    


