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Πρόσκληση 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, με την υποστήριξη του 

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει συνέδριο με θέμα, 

«Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, 

ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο». 
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη των Ε.Π.Ε.Σ των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο, καλούνται να αποτιμήσουν τη λειτουργία των 

Π.Π.Σ, εστιάζοντας στους παρακάτω θεματικούς άξονες: α) αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

στα Π.Π.Σ., β)αξιολόγηση της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών 

στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου, γ)καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και 

όμιλοι και να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με αυτούς, είτε με εισήγηση είτε με συμμετοχή 

στις συζητήσεις. 

Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, σχετικά με τους δύο πρώτους θεματικούς άξονες 

του συνεδρίου είναι ανηρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://depps.athena.net.gr/depps/pps 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με μία εισήγηση διάρκειας 15 λεπτών σε έναν 

ή περισσότερους θεματικούς άξονες, είτε ως πρώτοι, είτε ως δεύτεροι ή τρίτοι εισηγητές.  

Οι εισηγήσεις θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα http://depps.athena.net.gr/depps/pps   
(επιλογή Συνέδριο 2014),  μέχρι 23 Μαρτίου 2014. Προϋπόθεση για την αποδοχή της 

προτεινόμενης εισήγησης είναι η τήρηση των «Οδηγιών συγγραφής» που έχουν αναρτηθεί 

στην ίδια διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη πορεία της εισήγησης τους  

από την ίδια διεύθυνση.  

Εισηγήσεις που δεν θα σταλούν έως την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. 

Όλες οι εισηγήσεις θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης. Όσες γίνουν δεκτές θα  

συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ενώ 

10 εισηγήσεις ανά θεματικό άξονα που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στις αντίστοιχες 

συνεδρίες.  

Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την επιλογή των 

εισηγήσεων. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο χωρίς εισήγηση και να συμμετάσχουν στις 

συζητήσεις, παρακαλούνται να συμπληρώσουν στη παραπάνω ιστοσελίδα το αντίστοιχο 

πεδίο.  

Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  
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