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2η Ανακοίνωση
11ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής
‐Ο.Μ.Ε.Ρ.‐
Στην Αθήνα, στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή
Συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire ‐
Ο.Μ.Ε.Ρ.) με τίτλο:

«Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και
παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο»
το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τ.Ε.Α.Π.Η., το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση
και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική
Παιδεία και Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε.).
Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει στόχο να
δώσει χώρο και χρόνο στην παρουσίαση και στην ουσιαστική συζήτηση θεμάτων και προβληματισμών που
αφορούν τη νέα εκπαιδευτική συνθήκη και να ανοίξει νέες εκπαιδευτικές προοπτικές που μπορούν να
λειτουργήσουν σε περιόδους κρίσης σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου της εκπαίδευσης.
Οι παρακάτω θεματικές του συνεδρίου, καλύπτοντας πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής και
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δημιουργούν την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας τέτοιος διάλογος και να
οδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε αλλαγές και προτάσεις.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιόδους κρίσης (τυπική και άτυπη εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περιόδους κρίσης

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ετερογενών τάξεων

Συνεκπαίδευση παιδιών ‐ Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης

Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση

Ταυτότητες‐ ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη

Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες

Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη
θεματολογία του Συνεδρίου και ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής εργασιών για
κρίση.
Σημαντικές ημερομηνίες
28 Φεβρουαρίου 2017: Λήξη παράτασης για την υποβολή εργασιών προς κρίση
30 Ιουνίου 2017: Λήξη προ‐εγγραφών (μειωμένο κόστος εγγραφής) στο συνέδριο
3‐5 Νοεμβρίου 2017: Διεξαγωγή Συνεδρίου
Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://omepgr2017.weebly.com
καθώς και
στην Ιστοσελίδα της ΟΜΕΡ (http://www.omep.gr/index.php/synedria) και
του ΤΕΑΠΗ (http://www.ecd.uoa.gr/?p=6325).
Πληροφορίες: omepgr2017@gmail.com

