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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
«Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές
προσεγγίσεις»
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
27-29 Ιουνίου 2014

Το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης
διοργανώνει το 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης από 27-30 Ιουνίου 2014 στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Ποια
γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις».
Στο παραπάνω συνέδριο θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που αφορούν στη σχολική
και ακαδημαϊκή γνώση. Οι ανακοινώσεις θα ταξινομηθούν σε ιστορικές και
συγκριτικές προσεγγίσεις στους παρακάτω ενδεικτικούς θεματικούς άξονες:
Θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια της σχολικής γνώσης
Η σχολική γνώση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Αναλυτικά προγράμματα/σχολικά βιβλία διαφόρων ιστορικών περιόδων και
βαθμίδων:
α. Προσχολικής Αγωγής
β. Δημοτικής Εκπαίδευσης
γ. Γυμνασίου – Λυκείου
δ. Τ.Ε.Ε. – ΕΠΑΛ
ε. Ι.Ε.Κ.
Αναλυτικά προγράμματα / βιβλία στη γυναικεία εκπαίδευση
Προγράμματα Σπουδών σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ (Σχολών – Τμημάτων)
Πανεπιστημιακά συγγράμματα
Αναλυτικά προγράμματα – σχολικά βιβλία για συγκεκριμένα μαθήματα, π.χ.,
α. Γλώσσα
δ. Ιστορία
ε. Θρησκευτικά κ.ά.
Συγκρούσεις – αντιδράσεις για προγράμματα / βιβλία
Προγράμματα Σπουδών εκπαίδευσης / επιμόρφωσης / μετεκπαίδευσης
εκπαιδευτικών
Βιβλία – προγράμματα για την ελληνική ομογένεια
Διαπολιτισμικά/Πολυπολιτισμικά Πολυγλωσσικά προγράμματα

Γλωσσικές μειονότητες και σχολικά εγχειρίδια / προγράμματα
Τύπος (τοπικός, αθηναϊκός, συνδικαλιστικός) και σχολική γνώση
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και σχολική γνώση
Ιδεολογικοπολιτικά / γλωσσικά / παιδαγωγικά ρεύματα στην Ελλάδα και
σχολική γνώση
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο παραπάνω Συνέδριο με
ανακοίνωση (διάρκειας 15 λεπτών) παρακαλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο
έντυπο και να μας το αποστείλουν μαζί με σύντομη περίληψη 10-15 γραμμών (με τα
βασικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη θεωρία κ.λπ.) μέχρι 31-01-2014. Κάθε
εισηγητής θα συμμετέχει με μια μόνο ανακοίνωση και σε δεύτερη ως δεύτερος ή
τρίτος εισηγητής. Δεν επιτρέπεται ανακοίνωση με πάνω από τρεις εισηγητές. Αν
κάποιος/α συνάδελφος θέλει να οργανώσει ένα συμπόσιο με «δική του» ομάδα,
εισηγητών παρακαλώ να μας ενημερώσει. Οι ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από
επιστημονική επιτροπή με βάση τις περιλήψεις και οι εισηγητές θα ενημερωθούν
μέχρι τέλος Μαρτίου 2014. Μέχρι τα τέλη Μάη θα αναρτηθεί το πρόγραμμα στην
ιστοσελίδα μας www.eriande.elemedu.upatras.gr

Email επικοινωνιας με την Γραμματεία του Συνεδρίου evsynedrio@upatras.gr
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