
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων  

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Υπό την αιγίδα της ΔΕΠΠΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, 

το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου διοργανώνει το 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων με 

θέμα:  

«Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία 2011-2017:  

Εξελίξεις και Προοπτικές» 

που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του σχολείου 6-7 Μαΐου 2017. 

 

Στόχοι του συνεδρίου αποτελούν η διάχυση καινοτόμων 

προγραμμάτων, η διάδοση καλών πρακτικών, η παρουσίαση ερευνών 
πεδίου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, η αποτίμηση και η 

διατύπωση προβληματισμών και προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο, 

τη διοικητική δομή και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των Πειραματικών 

και Πρότυπων σχολείων. 

 

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι οι εξής: 

 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών και Πρότυπων 

σχολείων. 

 Η διοικητική δομή και οργάνωση των Πειραματικών και Πρότυπων 

σχολείων.  

 Καινοτομίες στη διοίκηση των Πειραματικών και Πρότυπων 

σχολείων. 

 Διοικητική αυτονομία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων. 

 Ο ρόλος των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Νέες προκλήσεις στη λειτουργία των Πειραματικών και Πρότυπων 

σχολείων. 

 Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη λειτουργία των Πειραματικών και 

Πρότυπων σχολείων. 

 Η επιλογή και η αξιολόγηση του προσωπικού των Πειραματικών 

και Πρότυπων σχολείων. 

 Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα 

Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία. 

 Ο εκπαιδευτικός του Πειραματικού και Πρότυπου σχολείου. 



 Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στα Πειραματικά και Πρότυπα 

σχολεία. 

 Σχεδιασμός καινοτόμου διδακτικού υλικού: Προτάσεις και 

εφαρμογές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία. 

 Η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία των Πειραματικών και 

Πρότυπων σχολείων. 

 Η λειτουργία ομίλων και η προσφορά των Πειραματικών και 

Πρότυπων σχολείων στην τοπική κοινότητα. 

 

Οι εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιαστούν ως προφορικές 

ανακοινώσεις. Κάθε σύνεδρος θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής με μία 

ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική) διάρκειας 15 λεπτών. Οι 

περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 

15/03/2017 αποκλειστικά σε δύο ηλεκτρονικά αντίτυπα (ένα 

επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση: 

2synedriopps@gmail.com 

Η περίληψη θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

 πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου: Word 

 μέγεθος κειμένου: έως 500 λέξεις 

 γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt  

 διάστημα: μονό  

 περιθώρια: όλα 2,54 εκ.  

  το επώνυμο αρχείο περιλαμβάνει: τίτλο, όνομα συγγραφέα, 

φορέα εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (στοίχιση στο κέντρο)  

 το ανώνυμο αρχείο περιλαμβάνει: τίτλο (στοίχιση στο κέντρο)  

 

Οι σύνεδροι παρακαλούνται να προσδιορίσουν τη θεματική της 

περίληψής τους. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των 
περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 30/03/2017. Οι ανακοινώσεις θα 

δημοσιευθούν στα Πρακτικά του συνεδρίου.  

 

Στις αίθουσες θα υπάρχει οπτικοακουστικός εξοπλισμός (φορητός Η/Υ, 

βιντεοπροβολέας, ηχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο).  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

 

 

 

 

 

 


