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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ανακοινώνουµε ότι προγραµµατίζεται µε την πρωτοβουλία και συνεργασία των δύο 

φορέων η συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Συνεδρίου µε θέµα: «Η εκπαίδευση στην 
ΑΡΤΑ». 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην ΑΡΤΑ τις ηµεροµηνίες 19 και 20 Απριλίου 2012 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν ερευνητικές και θεωρητικές προ-
σεγγίσεις για την ιστορική πορεία της εκπαίδευσης στην πόλη της ΑΡΤΑΣ και την 
ευρύτερη περιοχή καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται για το µέλλον. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω θε-
µατικές ενότητες: 

 
1. Τα σχολεία και η ιστορία τους (διδακτήρια, εξοπλισµός, διδάσκοντες κ.α) 
2. Η εκπαίδευση στις 3 βαθµίδες 
3. Η εποπτεία, η διοίκηση και η καθοδήγηση στην εκπαίδευση 
4. Η ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση (φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολεία κ.α) 
5. Η σχολική ζωή (δραστηριότητες, εκδηλώσεις) 
6. Ο συνδικαλισµός των εκπαιδευτικών 
7. Εκπαίδευση και λογοτεχνία (λογοτέχνες εκπαιδευτικοί, η εκπαίδευση και ο δά-

σκαλος, µαθητής κ.α στη λογοτεχνία) 
8. Οι εκπαιδευτικοί θεσµοί (Κ.Π.Ε., ΚΕ∆∆Υ, κατασκηνώσεις, κ.α) 
9. Οι τύποι των σχολείων (επαγγελµατικά, ειδικά, µουσικά κ.α) 
10. Προσωπικότητες που αποφοίτησαν από σχολεία της περιοχής 
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11. Λαογραφία και εκπαίδευση 
12. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση 
13. Τύπος και εκπαίδευση 
14. Πολιτιστικοί φορείς και εκπαίδευση 
 
Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, σε βρεφονηπιοκόµους δηµόσιων και ιδιωτικών παιδικών σταθµών, σε πα-
νεπιστηµιακούς, σε ερευνητές, σε φοιτητές των ΤΕΙ και των Πανεπιστηµίων, σε συνδι-
καλιστικούς, επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κ.α φορείς, αλλά και σε κάθε άτοµο ή 
φορέα που έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον για την ιστορική διάσταση της Εκπαίδευσης 
στην ευρύτερη περιοχή της ΑΡΤΑΣ. 

 
Η είσοδος για παρακολούθηση του Συνεδρίου θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.  

 
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες 
2 8  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 3 :  Λήξη προθεσµίας υποβολής περιλήψεων 
2 0  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 3 :  Ανακοίνωση του προγράµµατος του Συνεδρίου στα site 
των διοργανωτών. 
3 0  Μ α ΐ ο υ  2 0 1 3 :  Λήξη προθεσµίας υποβολής πλήρους κειµένου προκειµένου 
να περιληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.  

 
Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να λάβετε µέρος µε εισήγηση στο Συνέδριο, θα πρέπει να 

στείλετε τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής σας (µέχρι 20 σειρές), το αργότερο 
µέχρι 2 8  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 3  σε ηλεκτρονική µορφή, στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: syllogosskoufas@yahoo.gr 

 
Θα ακολουθήσει 2η ανακοίνωση µε περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συµµετοχής.  
 
Τηλεφωνική Επικοινωνία-πληροφορίες: 
Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Σκουφάς»: τηλ. τηλ.: 26810-28171 & 22795 
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, Παράρτηµα Ηπείρου: τηλ. 26510-05769 
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.skoufas.gr 
και www.pee.gr 

 
Για τους φορείς ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
Ο Πρόεδρος 

του Παραρτήµατος Ηπείρου της 
ΠΑΙΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
Θωµάς Μπάκας 
Επίκ. Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

Ο Πρόεδρος 
του ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΚΟΥΦΑΣ» ΑΡΤΑΣ 
 
 

Ιωάννης Κουτσούµπας 
 

 


