
 

 

2θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 

 

τισ 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019, κα πραγματοποιθκεί ςτθν Πάτρα το 12ο Πανελλινιο 

υνζδριο, με Διεκνι υμμετοχι, τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Προςχολικισ Αγωγισ 

(Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώνεται ςε 

ςυνεργαςία με το Σμιμα Επιςτθμών τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι 

Ηλικία (Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) τθσ χολισ Ανκρωπιςτικών και Κοινωνικών Επιςτθμών του 

Πανεπιςτθμίου Πατρών, με τίτλο: 

«Ενιςχφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ, υποςτθρίηοντασ τθν ζκφραςθ: 

προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτθ μάκθςθ και διδαςκαλία 

παιδιών προςχολικισ και πρώτθσ ςχολικισ θλικίασ». 
 

Η ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα κάκε εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

χαρακτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό από τισ επιλογζσ τόςο των εκπαιδευτικών όςο και των 

παιδιών. Η ζρευνα ζχει δείξει ότι μποροφμε να μάκουμε πολλά για τα παιδιά από τα ίδια τα 

παιδιά. Η αξιοποίθςθ ενδιαφερόντων, κακθμερινών εμπειριών και γνώςεων, θ νοθτικι και 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι, θ διατφπωςθ ερωτθμάτων, προβλθματιςμών, θ ανάδυςθ νζων 

ενδιαφερόντων, θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτα είναι ςτοιχεία που νοθματοδοτοφν 

κάκε δραςτθριότθτα και επιτρζπουν ςτα παιδιά να γίνουν ςυμμζτοχοι ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία. Ωςτόςο, μια γενικευμζνθ παραδοχι τθσ ςυμβολισ των παραπάνω ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν αρκεί. Πώσ μποροφμε εμείσ ωσ εκπαιδευτικοί και ωσ 

ερευνθτζσ να μελετιςουμε το δικό μασ ρόλο ςτθν ενκάρρυνςθ, υποςτιριξθ και αξιοποίθςθ 

τθσ οπτικισ των παιδιών προςφζροντασ τθν ευκαιρία να ακουςτεί θ δικι τουσ «φωνι»; 

Ποιεσ μεκοδολογικζσ επιλογζσ ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτθν ανάγκθ αναγνώριςθσ και 

ςεβαςμοφ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικών κάκε παιδιοφ; Ποιεσ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να διαμορφώνουν μαηί με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ τισ μακθςιακζσ τουσ εμπειρίεσ; 

Ιςτοςελίδα ςυνεδρίου:           http://www.omep.gr/12ο-ςυνζδριο.html 



 

 

Για κάθε πλθροφορία:          omep2019@gmail.com 
Σο ςυνζδριο αυτό φιλοδοξεί: 

-να δώςει βιμα ςε ερευνθτζσ και εκπαιδευτικοφσ να ανταλλάξουν εμπειρίεσ και 

προβλθματιςμοφσ, να ςυηθτιςουν τισ προκλιςεισ που παρουςιάηονται βάςει των 

ςφγχρονων προςεγγίςεων ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και μάκθςθ, 

-να αναδείξει τουσ παράγοντεσ που φαίνεται να επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εκπαίδευςθ 

των παιδιών, όπωσ ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ, θ αρχικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικών, οι κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ. 

 

 

Θεματικζσ περιοχζσ 12ου υνεδρίου: 

 Παιχνίδι, μάκθςθ και διδαςκαλία 

 Πρόγραμμα πουδών, επίςθμο και αναδυόμενα 

 Διδακτικι μεκοδολογία επιμζρουσ μακθςιακών περιοχών, εφαρμογζσ, ςτρατθγικζσ και 
πρακτικζσ 

 Σζχνεσ και εκπαίδευςθ 

 Αξιολόγθςθ και ποιότθτα ςε αυκεντικά πλαίςια, δυναμικζσ και ευζλικτεσ διαδικαςίεσ 

 Οικογζνεια και ςχολείο, μεταβάςεισ και ενδυνάμωςθ των παιδιών, δράςεισ 
ςυνεργαςίασ 

 Ζθτιματα εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 

 Αρχικι εκπαίδευςθ και ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ εκπαιδευτικών 

 Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ, ζνταξθ και διαφορετικότθτα, πολυπολιτιςμικά 
περιβάλλοντα 

 
 
το 12ο υνζδριο τθσ ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενθκοφν: 

-προφορικζσ ανακοινώςεισ επιςτθμονικών εργαςιών 

-προφορικζσ ανακοινώςεισ εκπαιδευτικών δράςεων 

-ςτρογγυλά τραπζηια 

-αναρτθμζνεσ ανακοινώςεισ επιςτθμονικών εργαςιών (αφίςεσ) 

-αναρτθμζνεσ ανακοινώςεισ εκπαιδευτικών δράςεων (αφίςεσ) 

-εργαςτιρια που απευκφνονται ςε ενιλικεσ 

 
 

Η Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και θ Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ 

καλοφν όςουσ και όςεσ ενδιαφζρονται, να υποβάλουν εργαςίεσ ςχετικζσ με τθ κεματολογία 

του υνεδρίου. 

 

Ιςτοςελίδα ςυνεδρίου:           http://www.omep.gr/12ο-ςυνζδριο.html 
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

10 Μαρτίου 2019: Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ εργαςιών για κρίςθ 

Ζωσ και 18 Ιουνίου 2019: Προεγγραφζσ (χαμθλότερο κόςτοσ εγγραφισ) 

1-3 Νοεμβρίου 2019: Διεξαγωγι υνεδρίου 

3/11/2019 ζωσ 31/12/2019: 
Τποβάλλονται τα πλιρθ κείμενα των εργαςιών προσ κρίςθ για 
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με οδθγίεσ που κα ανακοινωκοφν 

 

KΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗ* 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
(ζωσ 18/6/2019) 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
(από 19/6/2019)*** 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
ειςθγθτζσ, μζλθ τθσ ΟΜΕΡ** 

35 € 45 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
ειςθγθτζσ, μθ μζλθ τθσ ΟΜΕΡ 

50 € 60 € 

 

ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
(ζωσ 18/6/2019) 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
(από 19/6/2019)*** 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για κάκε 
ενδιαφερόμενο/νθ, μζλθ τθσ ΟΜΕΡ** 

15 € 25 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για κάκε 
ενδιαφερόμενο/νθ, μθ μζλθ τθσ ΟΜΕΡ 

25 € 35 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ**** / πουδαςτζσ 
μζλθ τθσ ΟΜΕΡ** 

10 € 

Παρακολοφκθςθ του υνεδρίου για 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ****/ πουδαςτζσ 
μθ μζλθ τθσ ΟΜΕΡ 

15 € 

θμειώςεισ 
*Βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ ειςιγθςθσ κα λάβουν μόνο οι εγγεγραμμζνοι ςφνεδροι. 
**Οικονομικά τακτοποιθμζνα μζλθ για το 2019 
***Εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ 
****Με τθν προςκόμιςθ φοιτθτικισ ταυτότθτασ (αποςτολι αντιγράφου με fax ι με e-mail κατά τθν 
προ-εγγραφι) 

 
 
 

 
 

Η Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Η Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ 
Μαρία Καμπεηά, 

Επίκουρθ Κακθγιτρια ΣΕΕΑΠΗ, 
Πανεπιςτθμίου Πατρών, 

kampeza@upatras.gr 

Ευφροςφνθ Κατςικονοφρθ, 
Νθπιαγωγόσ, Νομικόσ, Πρόεδροσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ ΟΜΕΡ Ελλάδοσ 
omepgr@gmail.com 
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