
 
  

 

 

 
 

 
  

    
Ηράκλειο, 29-09-2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ - ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: Ζναρξη εργαςιϊν του 3ου Πανελληνίου Επιςτημονικοφ υνεδρίου τησ Π.Δ.Ε. Κρήτησ - 
Οδηγίεσ για την είςοδο ςτον ψηφιακό χϊρο του υνεδρίου 
 

Από 1 ζωσ 4 Οκτωβρίου 2020 κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά, χωρίσ φυςικι παρουςία, το 3ο 

Πανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο, με κζμα: 

ΕΡΕΤΝΩ, ΔΙΔΑΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ: 
ΑΝΑΗΘΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΙΣΟ ΣΟΝ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ ΣΘ ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

που διοργανϊνεται από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθν Περιφζρεια Κριτθσ και με τθν υποςτιριξθ του 

Διμου Ηρακλείου.  

Το Συνζδριο τελεί υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

 

Ζχουν προβλεφκεί κατάλλθλοι ςφνδεςμοι μζςω των οποίων οι χριςτεσ, χωρίσ προηγοφμενη 

εγγραφή, κα μποροφν να παρακολουκοφν τθν πορεία των εργαςιϊν του ςυνεδρίου κατά θμζρα, 

ειςθγθτι/τρια ι με αναηιτθςθ λζξθσ κλειδιοφ. Όπου απαιτείται εγγραφι (π.χ. διαδραςτικζσ 

φόρμεσ ερωτιςεων προσ ειςθγθτζσ) κα υπάρχουν οι κατάλλθλοι  ςφνδεςμοι για τουσ επιςκζπτεσ. 

Κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, κα προβάλλεται ςτο κανάλι youtube  ι webex ςφνδεςμοσ φόρμασ 

μζςω τθσ οποίασ ο χριςτθσ, αν το επικυμεί, κα παραλαμβάνει άμεςα βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν του Συνεδρίου ςτο προςωπικό του email. Οι εργαςίεσ του 

Συνεδρίου κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο Πρόγραμμα. 

Στισ εργαςίεσ του Συνεδρίου περιλαμβάνονται δφο κεντρικζσ ομιλίεσ, τρεισ ςυνεδριάςεισ 

ςτρογγυλϊν τραπεηιϊν, πάνω από εκατό προφορικζσ ανακοινϊςεισ ςε παράλλθλεσ κεματικζσ 

ςυνεδρίεσ, ζξι αναρτϊμενεσ ανακοινϊςεισ (e-posters), επτά εργαςτιρια και μία ψθφιακι ζκκεςθ 

εικαςτικϊν ζργων. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι ςτα εργαςτιρια που κα πραγματοποιθκοφν είναι 

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα http://conf.pdekritis.gr/#workshops. Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να 

ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα προεγγραφισ . 

 

Επίςθμοι προςκεκλθμζνοι ωσ κεντρικοί ομιλθτζσ του Συνεδρίου είναι θ κ. Ελζνη Κατςαροφ, 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και Πρόεδροσ του Τμιματοσ Φιλοςοφικϊν 

http://conf.pdekritis.gr/program.pdf
http://conf.pdekritis.gr/#workshops
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczt3suif8RnK-nrZq2kcVG9b-wOz6Kk3QNUr_HbbyKBWxrTQ/viewform?usp=sf_link


και Κοινωνικϊν Σπουδϊν, θ οποία κα αναπτφξει το κζμα «Δυςκολίεσ και προκλήςεισ κατά τον 

21οαι. και ο ςφνθετοσ και απαιτητικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ» και ο κ. Ερατοςθζνησ 

Καψωμζνοσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ο οποίοσ με αφορμι το ζτοσ 

Ερωτόκριτου κα πραγματοποιιςει ομιλία με κζμα «Ο Ερωτόκριτοσ και το Νεοελληνικό 

πολιτιςμικό πρότυπο». 

 

Στισ ολομζλειεσ του Συνεδρίου περιλαμβάνονται, επίςθσ, τρεισ ςυνεδριάςεισ ςτρογγυλϊν 

τραπεηιϊν, οι οποίεσ κα επικεντρωκοφν ςτα ανθρϊπινα δικαιϊματα, τθν επαγγελματική 

εκπαίδευςη και τθ ςχολική εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη. Στα ςτρογγυλά τραπζηια κα 

ςυμμετζχουν θ κ. Αναςταςία Γκίκα, Γενικι Γραμματζασ Π/κμιασ, Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και 

Ειδικισ Αγωγισ και ο κ. Γεϊργιοσ Βοφτςινοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, 

Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, του Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλοι προςκεκλθμζνοι ακαδθμαϊκοί 

κακθγθτζσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ.  

 

Οι ανακοινϊςεισ και τα εργαςτιρια είναι οργανωμζνα ςτισ ακόλουκεσ δζκα κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Θεωρία και πράξη ςτη διδαςκαλία και τη μάθηςη  

 Ενταξιακή εκπαίδευςη  

 Εκπαίδευςη για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, ςχολικζσ δραςτηριότητεσ 

 χολείο και κοινωνία  

 Δομζσ και θεςμοί εκπαίδευςησ  

 Πολιτικζσ για την εκπαίδευςη, προγράμματα ςπουδϊν 

 Σζχνη, πολιτιςμόσ και εκπαίδευςη 

 ΣΠΕ και εκπαιδευτική διαδικαςία 

 Εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ 

 Ζτοσ Ερωτόκριτου 
 

Το Συνζδριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, 

μζλθ Δ.Ε.Π., επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ και εκπαιδευτζσ ενθλίκων, προπτυχιακοφσ και 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, μακθτζσ,γονείσ κακϊσ και φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ. 

Σασ προςκαλοφμε όλουσ/όλεσ να ςυμμετάςχετε ςε αυτό το δθμόςιο βιμα δθμιουργικοφ 

διαλόγου όπου κα διατυπωκοφν ιδζεσ, προβλθματιςμοί και προτάςεισ ςε ηθτιματα που 

απαςχολοφν τθν εκπαίδευςθ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα.  

 

Για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του Συνεδρίου δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

 

Η επίςθμθ ζναρξθ του Συνεδρίου κα γίνει τθν Πζμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 17:00. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου:  

http://conf.pdekritis.gr 

 

 

http://conf.pdekritis.gr/

