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5o Διεθνές Συνέδριο 

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση:  

Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 
26 – 28 Σεπτεμβρίου, 2014 

Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο - Αθήνα 

 

Υπό την αιγίδα της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

με: 

τη συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: 

Μοντέλα Σχεδιασμού και ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων,  
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

& τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών: 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής (European Music Council) 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ιταλικό Ερευνητικό Συμβούλιο (Institute of Educational 

Technology, Italian Research Council) 

 
Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPoliies 2014) απευθύνεται σε 

επαγγελματίες της εκπαίδευσης με σκοπό να αναπτύξουν διάλογο στην έρευνα και τις πρακτικές 

εφαρμογές προηγμένων εκπαιδευτικών πολιτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η 

επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει ανακοινώσεις που εμβαθύνουν αλλά και διευρύνουν με 

προτάσεις τους, πλευρές της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιλεγμένες παρουσιάσεις θα μοιραστούν τεκμηριωμένες πρακτικές και 

σημαντικά ευρήματα έτσι ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι σε θέση να επωφεληθεί από 

εφαρμογές παρόμοιων προσεγγίσεων.  

Η ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(http://www.primarymusic.gr/)   ως ο κύριος οργανωτικός φορέας καθώς και τα συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια αλλά και τα ερευνητικά κέντρα ενθαρρύνουν την ανοικτή πνευματική ανταλλαγή για 

τον σκοπό της επιμέρους επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και τη βελτίωση διαφορετικών 

επιστημονικών κλάδων προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPoliies 2014) εστιάζει ιδιαίτερα σε 

πτυχές που προβληματίζουν και απασχολούν εκπαιδευτικούς φορείς της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, επίπεδο οργάνωσης και επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί 

και σύμβουλοι θα αναπτύξουν επιστημονικό διάλογο πάνω στις εκπαιδευτικές πολιτικές, τα 

διλήμματα και τις αντιπαραθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που διαμορφώνουν εκ νέου 
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τον εκπαιδευτικό χάρτη αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με μια σειρά από 

επιστημονικά πεδία και κλάδους. 

Θεματικοί Άξονες 
 

1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές της Εκπαίδευσης. 

2. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης και Επαγγελματική Ηθική. 

3. Ο κοινωνικός και ο πολιτικός ρόλος της Μουσικής Εκπαίδευσης. 

4. Πολιτιστική Πολιτική και Εκπαίδευση. 

5. Διασύνδεση της Εκπαίδευσης με άλλα συστήματα όπως η Οικονομία (χρηματοδότηση, κτλ)  

και οι Τέχνες. 

6. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε για την Εκπαίδευση. 

7. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε για την Μουσική Εκπαίδευση με αναφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια 

και ψηφιακό υλικό. 

8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων και δομών της τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης (με έμφαση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή, τα 

Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ωδεία, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, 

κ.ά.). 

9. Στρατηγικός σχεδιασμός μουσικών μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου». 

10. Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων και η σημασία τους για την Ελληνική Εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

11. Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων. 

12. Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης. 

13. Επιμόρφωση και Συμβουλευτική των Εκπαιδευτικών. 

14. Ο θεσμός της Αξιολόγησης: μορφές και διαδικασίες. 

15. Εργαστηριακές  παρουσιάσεις (σχεδιασμός φακέλου εκπαιδευτικού / φακέλου μαθητή / 

τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων / πρακτικές σχεδιασμού διοίκησης σχολικών μονάδων / 

πολιτιστική διαχείριση σχολικών μονάδων / τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης,  κ.ά). 

 

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου EduPolicies 2014 θα φέρουν ξεχωριστό ISBN  (International Standard 

Book Number; ISO Standard 2108) για κάθε συνεδριακό τόμο  και για κάθε τύπο έκδοσης (hard copy, 

e copy, e book). Η επιμέλεια των Πρακτικών πραγματοποιείται σε συν-επιμέλεια με την Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και φέρει τα διαπίστευσή της καθώς 

εντάσσεται επίσημα στην επιστημονική της βιβλιογραφία (Επιμελητές Έκδοσης: Κατερίνα Κασιμάτη, 

Γεν. Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων – ΑΣΠΑΙΤΕ & Μαρία Αργυρίου, PhD, ΕΕΜΑΠΕ). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά 

Οργανωτικός Φορέας Συνεδρίου: ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕΜΑΠΕ), http://www.primarymusic.gr/   

Ιστοχώρος Συνεδρίου: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/   

E-MAIL:  edupolicies2014@gmail.com   

Tηλ: 210 3312992,3 (κα Λίλα Παλτόγλου)  

Επικοινωνία Συνεδρίου: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/contact  

Εγγραφές: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/registration  

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Υποβολή περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2014 

Αποδοχή περιλήψεων: 7 Ιουλίου 2014 

Υποβολή πλήρους κειμένου: 7 Αυγούστου 2014 

Αποδοχή ή μη πλήρους κειμένου για δημοσίευση: 2 Σεπτεμβρίου 2014 

Πληροφορίες για Υποβολές Προτάσεων: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/paper-

guidelines  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Καταθέσεις αιτήσεων: Γ.Σιτώτης (694.0777241 & στο edupolicies2014@gmail.com) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο   

Τηλ.επικοινωνίας / κινητό   

Email   

Ιδιότητα   

Δ/νση & Περιοχή κατοικίας   

 

 Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ως σύνεδρος μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο 

edupolicies2014@gmail.com 

 Οι ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για: προφορική ανακοίνωση / αναρτημένη ανακοίνωση / 

εργαστήριο ακολουθούν τις προδιαγραφές στο 

http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/paper-guidelines  και υποβάλλονται στο 

edupolicies2014@gmail.com 

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου γίνεται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και δεν παρακωλύει την 

εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς πραγματοποιείται από τις 5.00 μμ. 
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