
 
------- ------- ------- 

 

  

IECAT 2020 1 

 

1 

3ο Διεθνές Βιωμαηικό 
Σσνέδριο Εθαρμοζμένης 

Διδακηικής: 

 
«Νέες Προκλήζεις ζηην 

Εκπαίδεσζη» 

 

Δράμα, 08-10 Μαΐοσ2020 

:https://iecat.educircle.gr 

:IECAT2020@gmail.com 

 

1η Ανακοίνωςη - Πρόςκληςη Υποβολήσ Εργαςιών 
 

Ανακοινϊνουμε το 3ο Διεκνζσ Βιωματικό Συνζδριο Εφαρμοςμζνθσ Διδακτικισ, με 

κζμα: «Νζεσ Προκλιςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ» και καλοφμε όςεσ και όςουσ 

ενδιαφζρονται να υποβάλουν τισ εργαςίεσ τουσ για κρίςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

και τισ πλθροφορίεσ που ακολουκοφν: 
 

Διοργάνωςθ Συνεδρίου  
 Επιςτθμονικόσ και Πολιτιςτικόσ φλλογοσ «eκπ@ιδευτικόσ κφκλοσ» 

 Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ 

 

Συμμετοχι ςτθ Διοργάνωςθ 
 Stockholm University (Department of Education), Sweden  

 Πανεπιςτιμιο Νεάπολισ (Σμιμα Θεολογικϊν πουδϊν), Κφπροσ 

 Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΑΠΑΙΣΕ) - 

Παιδαγωγικό τμιμα  

 Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, χολι Κοινωνικϊν-Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 

και Σεχνϊν, Σμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ 

 Σμιμα Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου 

Θράκθσ 

 Παιδαγωγικι χολι του Bujanovac ερβία 

 Διεκνζσ Πανεπιςτιμιοτθσ Ελλάδασ,χολι Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν.(Δράμα) 

 Εργαςτιριο Προθγμζνων Μακθςιακϊν Σεχνολογιϊν ςτθν Δια Βίου και Εξ 

Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 

https://iecat.educircle.gr/
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 Εργαςτιριο Εκπαίδευςθσ και Διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ - Παιδαγωγικό 

Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 

 Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν: «Διδακτικι 

Παιδαγωγικι και ΣΠΕ» (Καβάλα) του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 

 Εργαςτιριο Πολφπλοκων υςτθμάτων Σμιμα Φυςικισ Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο 

τθσ Ελλάδοσ 

 Εργαςτιριο Παιδαγωγικισ Σμιματοσ Θεολογίασ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ 

 Ηωγράφειο Λφκειο Κωνςταντινοφπολθσ 

 Περιφερειακι Ενότθτα Δράμασ 

 Διμοσ Δράμασ 

 

Σκοπόσ 

κοπόσ του υνεδρίου είναι να αναδείξει καινοτόμεσ πρακτικζσ, τάςεισ, 

προοπτικζσ, ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ κατευκφνςεισ και να διερευνιςει τισ νζεσ 

προκλιςεισ για τθν εκπαίδευςθ, μζςα από δζκα βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ οι οποίεσ 

αποτελοφν τισ κεματικζσ περιοχζσ του υνεδρίου. 

 
Θεματικζσ Περιοχζσ  

1. Αναηιτθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ 

2. Διεκνοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

3. φγχρονεσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ 

4. Διδακτικι και Παιδαγωγικι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

5. φγχρονεσ τάςεισ και προοπτικζσ ςτθ Δια βίου μάκθςθ, Εκπαίδευςθ 

ενθλίκων, Ανοικτι μάκθςθ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και 

Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν 

6. Παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ, διαδικτυακι μάκθςθ, MOOCs (MassiveOpenOnlineCourses), 

Κοινωνικά Δίκτυα 

7. Καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μζςω του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) και 

Εκπαιδευτικι Ρομποτικι 

8. Ζνταξθ και διαφορετικότθτα ςτθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ προςφφγων και μεταναςτϊν και ειδικι αγωγι 

9. Δζςμευςθ των μακθτϊν/φοιτθτϊν (Students’ Engagement) ωσ προσ τθ 

φοίτθςι τουσ και Αλλθλεπίδραςθ ςτθν Εκπαίδευςθ 

10. Εκπαίδευςθ για τθν αειφορία 
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Οδθγίεσ Υποβολισ Εργαςιών 
Όλεσ οι εργαςίεσ κα κρικοφν ιςότιμα, ανεξαρτιτωσ κεματικισ περιοχισ ι τρόπου 

παρουςίαςισ τουσ ςτο ςυνζδριο, με το ςφςτθμα ανϊνυμθσ κρίςθσ. Οι 

ςυγγραφείσ κα ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν αποδοχι ι μθ ι τισ προτεινόμενεσ 

βελτιϊςεισ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

εργαςίασ τουσ. 

Οι εργαςίεσ που κα γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςθ κα δθμοςιευκοφν ςτα 

Πρακτικά του ςυνεδρίου ςε ψθφιακι μορφι καιοι ςυγγραφείσ, των οποίων οι 

εργαςίεσ κα επιλεγοφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου, κα 

λάβουν βεβαίωςθ παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

(μθ – ςυγγραφείσ) ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου, κα λάβουν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ του ςυνεδρίου. 

Οι εγγραφζσ ςτο υνζδριο και θ υποβολι εργαςιϊν προσ κρίςθ κα γίνονται μζςω 

τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του υνεδρίου https://iecat.educircle.gr(επιλογι 

«Εγγραφι-Τποβολι Εργαςιϊν»), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και το ςχετικό 

υπόδειγμα υποβολισ εργαςιϊν (template). 

 

Σε ποιουσ απευκφνεται τοΣυνζδριο 

 τθν κοινότθτα των εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων και των τφπων 

εκπαίδευςθσ 

 τθν ερευνθτικι κοινότθτα που αςχολείται με τθν εκπαίδευςθ 

 τθν κοινότθτα των επαγγελματιϊν που αςχολοφνται με τθν ςχεδίαςθ και 

ανάπτυξθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν για τθδιδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ 

 τουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πανεπιςτθμιακϊν 

τμθμάτων που ενςωματϊνουν ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ 

μακιματα ςχετικά με τισ κεματικζσ περιοχζσ του υνεδρίου 

 

Τρόποι παρουςίαςθσ των εργαςιών ςτο Συνζδριο 
Οι εργαςίεσ μποροφν να παρουςιαςκοφν ςτο υνζδριο με ζναν από τουσ 

τρόπουσ που ακολουκοφν: 

 Ειςθγιςεισ (ατομικζσ ι ομαδικζσ τυπικζσ ειςθγιςεισ). Θ διάρκεια τθσ 

κάκε ειςιγθςθσ είναι 15 λεπτά και ακολουκεί ςυηιτθςθ): κείμενο μζχρι 8 

ςελίδεσ. 

 Εργαςτιρια – Workshops (Βιωματικά εργαςτιρια ςτα οποία ο/θ 

ειςθγθτισ/τρια κα εφαρμόηει μία καινοτόμο πρακτικι ςε μία ομάδα 15-

20 ςυνζδρων οι οποίοι/εσ κα ςυμμετζχουν ωσ εκπαιδευόμενοι). Θ 

διάρκεια του κάκε εργαςτθρίου είναι 45 λεπτά το ανϊτερο και  

ακολουκεί ςυηιτθςθ): κείμενο μζχρι 8 ςελίδεσ. 

 Στρογγυλά τραπζηια (ζνασ/μια ςυντονιςτισ/τρια ςε ςυνεργαςία με 2-3 

ειςθγθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ ι οπτικζσ ενόσ 
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ενιαίου κζματοσ και ςυηθτοφν με το ακροατιριο). Θ διάρκεια τθσ κάκε 

ςτρογγυλισ τράπεηασ είναι 60 λεπτά το ανϊτερο μαηί με τθ ςυηιτθςθ: 

κείμενο μζχρι 8 ςελίδεσ.  

 

Καινοτομία  
Μετά τθ λιξθ του υνεδρίου και με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 κα 

αναρτθκοφν/δθμοςιευκοφν και κα αποςταλοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τα κφρια 

ςυμπεράςματα ανά κεματικό πεδίο του υνεδρίου, όπωσ αυτά κα προζρχονται 

μζςα από τισ ειςθγιςεισ που κα παρουςιαςτοφν αλλά και μζςα από τισ 

ςυηθτιςεισ που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του υνεδρίου. Σα 

ςυμπεράςματα αυτά που είναι ανεξάρτθτα από τθ δθμοςίευςθ των Πρακτικϊν 

κα αποτελζςουν μία πρόταςθ και παράλλθλα ζνα πλαίςιο διαλόγου και 

περαιτζρω επεξεργαςίασ από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 
 

Σθμαντικζσ Ημερομθνίεσ 
 Πρϊτθ Ανακοίνωςθ: 31 Ιουλίου 2019 

 Δεφτερθ Ανακοίνωςθ: 01 επτεμβρίου 2019 

 Σρίτθ Ανακοίνωςθ: 20 Νοεμβρίου 2019 

 Τποβολι Εργαςιϊν: από τθν 1θ ανακοίνωςθ ζωσ 31 Ιανουαρίου 2020 

 

Πλθροφορίεσ 
 

πφροσ Κιουλάνθσ,  

IECAT2020@gmail.com25210 30833 

Πρόεδροσ Επιςτθμονικοφ και Πολιτιςτικοφ υλλόγου «eκπ@ιδευτικόσ κφκλοσ» και 

Διευκυντισ ΔΔΕ Δράμασ 

 

Ερατϊ Γαηάνθ, 

IECAT2020@gmail.com25213 51228 

Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ του υνεδρίου - ΠΕ Διοικθτικοφ, Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ 

 

Web Site: https://iecat.educircle.gr 
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