Θεσσαλονίκη 17.10.2016

Συνέδριο του

Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα:
«Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων»
17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη

Σκοπός του Συνεδρίου

Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με επιστημολογικά,

παιδαγωγικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα, τα ερευνητικα-μεθοδολογικά εργαλεία και
τα δεδομένα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών
βιβλίων στην Ελλάδα.

Απευθύνεται σε

Επιστήμονες παιδαγωγούς, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, συγγραφείς σχολικών

βιβλίων, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας,
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους διδάκτορες,
διδάκτορες, ερευνητές και ερευνήτριες της Εκπαίδευσης.

Οργάνωση Συνεδρίου

Το συνέδριο οργανώνεται από το

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Αιγίδα

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα

του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
και του Α.Π.Θ.

Συνέδριο του

Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
με θέμα:

«Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων»
17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής

Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Έρευνα των προγραμμάτων
σπουδών και των σχολικών βιβλίων», το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α) στις 17-19 Μαρτίου 2017.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου αναφορικά με τα επιστημολογικά,

παιδαγωγικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα, τα ερευνητικο-μεθοδολογικά εργαλεία και τα
δεδομένα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών
βιβλίων στην Ελλάδα.
Στο

Συνέδριο

μπορούν

να

συμμετάσχουν

μέλη

ΔΕΠ

και

ερευνητές/τριες

που

δραστηριοποιούνται στην έρευνα και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των
σχολικών βιβλίων με θεωρητική εισήγηση ή με παρουσίαση έρευνας σε μια από τις παρακάτω
θεματικές:

Θεωρητική εισήγηση

− Επιστημολογικά ζητήματα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών
και των σχολικών βιβλίων (Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο με ερμηνευτικό

πλαίσιο τα επιστημολογικά «παραδείγματα» της Παιδαγωγικής και της επιστήμης
αναφοράς, τις φιλοσοφικές θεωρήσεις της Αγωγής, την ιδεολογία, τις θεωρίες
μάθησης, τα μοντέλα σχεδιασμού κ.λπ.)

− Μεθοδολογικά

εργαλεία

και

προοπτικές

της

έρευνας

και

αξιολόγησης

των

προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων (ποσοτική και ποιοτική έρευνα,

ερμηνευτική, κριτική και αποδομιστική έρευνα, εργαλεία αξιολόγησης, ερευνητικές

τεχνικές και μέθοδοι κ.λπ.).
Παρουσίαση έρευνας

− Κάθετη-ιστορική έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων
− Συγκριτική έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων

− Έρευνα με θέμα τη διαδικασία σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών ή της
συγγραφής των σχολικών βιβλίων (η πολιτική διάσταση) και της εισαγωγής τους στη
διδακτική πράξη

− Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων ως παιδαγωγικών κειμένων (η
παιδαγωγική- διδακτική-μεθοδολογική διάστασή τους)

− Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων υπό το πρίσμα της
Παιδαγωγικής της Ειρήνης, των Σπουδών Φύλου, των Πολιτισμικών Σπουδών κ.λπ.

− Κριτική έρευνα των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου των σχολικών
βιβλίων. κριτική ανάλυση της ιδεολογίας

− Προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία ως λόγος που κατασκευάζει συγκεκριμένες

εκδοχές της πραγματικότητας και την υποκειμενικότητα του μαθητή και της
μαθήτριας

− Προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία ως αντικείμενο «Έρευνας για τη
διδασκαλία» και της «Έρευνας Δράσης». έρευνα της ανάπτυξης του προγράμματος

σπουδών και της χρήσης του σχολικού βιβλίου ως τμήματος του τελευταίου στην
εκπαιδευτική πράξη, βιβλίο-εκπαιδευτικό υλικό και ΤΠΕ. Πρόγραμμα σπουδών-σχολικό
βιβλίο και αξιολόγηση κ.λπ.

− Αξιολογική «Έρευνα της αποδοχής». απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών, μαθητών
και μαθητριών αναφορικά με προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία

− Έρευνα του σχολικού βιβλίου ως κειμένου άντλησης πληροφορίας (η διάσταση της
Παιδαγωγικής, της επιστήμης αναφοράς, της Επικοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, των
Γραφιστικών Τεχνών και των ΤΠΕ)

− Έρευνα της «κατάργησης» του βιβλίου

− Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
− Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15.12.2016,

αποστέλλοντας συμπληρωμένες τις συνημμένες φόρμες −με τα στοιχεία τους και την
περίληψη της εισήγησής τους− στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: keasvep@yahoo.com

Για την αποδοχή των εργασιών θα ενημερωθείτε, αμέσως μετά την κρίση των

περιλήψεων από τριμελή επιστημονική επιτροπή, έως τις 31.01.2017. Κατόπιν θα σας

αποστείλουμε προδιαγραφές για τη δομή και την έκταση του τελικού κειμένου σας, καθώς
και ενημερωτικό υλικό (π.χ. κατάλογο συνεργαζόμενων ξενοδοχείων για τη διαμονή σας,
χάρτη κ.λπ.).

Προσβλέποντας στην ανταπόκρισή σας,
με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Συμμετοχή: 30 ευρώ

Συμμετοχή για φοιτητές και φοιτήτριες: 10 ευρώ

Κρίσιμες ημερομηνίες:

- Πρώτη πρόσκληση: 07.09.2016

- Δεύτερη πρόσκληση: 17.10.2016

- Αποστολή της περίληψης έως τις 15.12.2016

- Απάντηση για την αποδοχή έως τις 31.01.2017
- Ανάρτηση του προγράμματος

- Διεξαγωγή συνεδρίου 17-19.03.2017

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες

πληροφορίες αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: http://keasvep-conf.edlit.auth.gr/
(υπό κατασκευή)

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Ηλεκτρονική διεύθυνση keasvep@yahoo.com

Τηλέφωνο: 2310 997328 (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00-13:00)

Συνέδριο του

Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα:
«Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων»

Οργανωτική επιτροπή:

17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη

Κυριάκος Μπονίδης, αναπληρωτής καθηγητής, υπεύθυνος του ΚΕΑΣΒΕΠ
Γεώργιος Ζαρίφης, επίκουρος καθηγητής
Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής

Θάλεια Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια
Όθων Μπουραντάς, δρ. Παιδαγωγικής
Όλγα Παντούλη, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικής

Γεωργία Στεφάνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Βασίλης Φούκας, επίκουρος καθηγητής

Ελένη Χειμαριού, εκπαιδευτικός, δρ. Παιδαγωγικής
Επιστημονική επιτροπή:

Ανδρέας Ανδρέου, καθηγητής

Αλεξάνδρα Ανδρούσου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια
Ιωάννης Βρεττός, καθηγητής

Γεώργιος Γρόλλιος, καθηγητής

Κατερίνα Δαλακούρα, επίκουρη καθηγήτρια
Μάρω Δόικου, επίκουρη καθηγήτρια

Γεώργιος Ζαρίφης, επίκουρος καθηγητής

Ελένη Κατσαρού, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Αναστασία Κεσίδου, επίκουρη καθηγήτρια
Γεώργιος Κόκκινος, καθηγητής

Θάλεια Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, καθηγητής
Χαράλαμπος Λεμονίδης, καθηγητής

Δημήτριος Μαυροσκούφης, καθηγητής

Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα, επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Μπίκος, καθηγητής

Κυριάκος Μπονίδης, αναπληρωτής καθηγητής
Βασιλική Παπαδοπούλου, καθηγήτρια

Γεώργιος Πασιάς, αναπληρωτής καθηγητής
Μαρία Ρεπούση, καθηγήτρια

Μιχάλης Σιγάλας, καθηγητής

Βασίλης Τσάφος, επίκουρος καθηγητής

Χρήστος Τσιρώνης, επίκουρος καθηγητής
Βασίλης Φούκας, επίκουρος καθηγητής

Μαρίζα Φουντοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δημήτριος Χαραλάμπους, καθηγητής
Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθηγητής

Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γραμματεία Συνεδρίου:

Φλωρεντία Αντωνίου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής

Χρυσούλα Καραμπατζάκη, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής
Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής

Άννα Μαρτζιβάνου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής

Νίκος Μουράτογλου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής

Αχιλλέας Παπαδημητρίου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής
Ανθή Παπαδοπούλου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής
Στέφανος Σαφούρης, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής

Δήλωση
συμμετοχής στο Συνέδριο με θέμα:
«Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων»
17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:
Τηλέφωνα επικοινωνίας (εργασίας / προσωπικό):
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ίδρυμα:
Θέμα της εισήγησης:

Ημερομηνία: ……………………………

Πόλη:………………………………………...

Περίληψη (1000 λέξεις)
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………...…………..
Τίτλος: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Θεματική στην οποία εντάσσεται:…………………………………………………………………………………….….

Λέξεις-κλειδιά

