
                                                                                                                               

 

 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- 
 

                   “ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (VI)”  
 

Άργος, 19- 20 Ιουλίου 2016 

Ναύπλιο,  21-24 Ιουλίου  2016 

 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: synedrionafpliou2016@gmail.com  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

mailto:synedrionafpliou2016@gmail.com


                                                                                                                               

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Εκπαίδευση - Λογοθεραπεία - Συμ-

βουλευτική  και το Επιστημονικό Σωματείο Ε.Σ.Σ.Λ.Ε.Π.Ε., μετά τα 3 ιδιαίτερα επιτυχημένα 

θερινά  συνέδρια στα Καμένα Βούρλα (2012-13-14), το περυσινό σε Άργος – Ναύπλιο (2015)  

και  τα 3 χειμερινά συνέδρια στο Καρπενήσι (2013) και στην Αράχοβα (2015-2016 ) συνδιορ-

γανώνουν θερινό επιστημονικό - επιμορφωτικό συνέδριο στο Άργος 19-20 Ιουλίου 2016 

και στο Ναύπλιο 21-24 Ιουλίου 2016. 

Την ευθύνη της οργάνωσης έχει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 

Καθηγητές ΑΕΙ και Σχολικούς Συμβούλους. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε: πανεπιστημιακούς, διδάκτορες και υποψήφιους διδά-

κτορες, ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη της εκπαί-

δευσης, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους μεταπτυχιακούς, φοιτητές Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. και σε 

όποιον ενδιαφέρεται να προσεγγίσει, να ενημερωθεί και να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώ-

σεις στα επιστημονικά αντικείμενα που πραγματεύονται. 

Θα παρουσιαστούν Κεντρικές Ομιλίες  Μελών ΔΕΠ και Σχολικών Συμβούλων. Επιπλέ-

ον το Συνέδριο έχει σκοπό τη διάχυση των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών της πρά-

ξης, καθώς και την ανάδειξη νέων επιστημόνων του χώρου, οι οποίοι μπορούν να παρου-

σιάσουν τις δικές τους εισηγήσεις.  

 



                                                                                                                               

Θεματικοί Άξονες: 

Α:  

 Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών 

 Πολυαισθητηριακές αναπηρίες 

 Χαρισματικότητα 

 Ο ρόλος των κινήτρων στην εκπαίδευση 

 Σχολικός εκφοβισμός 

 ΤΠΕ & Εκπαίδευση 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες ένταξης παιδιών στη γενική εκπαίδευση 

 Διαταραχές αυτιστικού φάσματος 

 Εναλλακτικές διδακτικές στη μουσική αγωγή 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Β:  

 Θεραπευτική σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή 

 Παιδικό ιχνογράφημα 

 Διαχείριση κρίσεων σε σχολικά περιβάλλοντα 

 Συλλογική νοημοσύνη 

Γ:  

 Διοίκηση A’/θμιας και  B’/θμιας εκπαίδευσης 

 Η σχολική πραγματικότητα 

 Προεκτάσεις της διοικητικής θεωρίας στη διοίκηση του σχολείου 

 Μοντέλα ηγεσίας 

 Ρόλοι – καθήκοντα και ευθύνες  του σχολικού ηγέτη 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

 Κουλτούρα – όραμα & ήθος σχολείου 

 Το σχολείο ως μανθάνουσα κοινότητα 

 Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο. 

 

 



                                                                                                                               

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανάλογα 

με το ξενοδοχείο και τις διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει: 

 Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό 

 Συμμετοχή στο Συνέδριο 

 Πρόγραμμα 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών του συνεδρίου με ISBN 

 DVD με υλικό  Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 

 Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου 

 Βεβαίωση εισηγητή για όσες και όσους κάνουν εισήγηση  

 

HOTEL ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

REX 3 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 140€ 75€ 

REX 3 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 130€ 75€ 

REX 2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 115€ 50€ 

REX 2 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 105€ 50€ 

REX 1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 75€ 35€ 

REX 1 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 65€ 35€ 

PARK 3 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 120€ 65€ 

PARK 3 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 110€ 65€ 

PARK 2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 95€ 45€ 

PARK 2 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 85€ 45€ 

PARK 1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 70€ 20€ 

PARK 1 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 60€ 20€ 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ) 30€ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ) 40€ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωματίων και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότη-

τας. Πριν την κατάθεση της προκαταβολής επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο:  

 synedrionafpliou2016@gmail.com  για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας. 

 

mailto:synedrionafpliou2016@gmail.com


                                                                                                                               

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

1. Κατάθεση προκαταβολής, όπως ορίζεται στον προηγούμενο πίνακα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Στην κατάθεσή σας πρέπει να αναγράφεται το επώνυμό σας και στην αιτιο-

λογία κατάθεσης η ένδειξη ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Π.Χ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

ΑΡ.ΛΟΓΑΡ. 5500 – 075325 – 739 (IBAN GR 100 172 5000 0055 0007 5325 739) 

Δικαιούχος / Account Holder EURODOMUS S.A 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ     

ΑΡ.ΛΟΓΑΡ. 828 / 470003-10 (ΙΒΑΝ GR 82 0110 828 0000 082 847000310 ) 

Δικαιούχος/ACCOUNT HOLDER  EURODOMUS S.A 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK 

       ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK ,  IBAN: GR35 0140 6720 6720 0231 0004 510 

        Όνομα δικαιούχου: ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΖΑ 

2. Αποστολή σκαναρισμένου καταθετηρίου στο e-mail του συνεδρίου 

synedrionafpliou2016@gmail.com 

3. Στο e-mail σας θα δηλώνετε με ποιο άλλο άτομο θα διαμείνετε, καθώς και τον αριθ-

μό των διανυκτερεύσεων. 

4. Θα λαμβάνετε απάντηση ότι η εγγραφή σας στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε με ε-

πιτυχία. 

 

mailto:synedrionafpliou2016@gmail.com


                                                                                                                               

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Άργος: Αίθουσα εκδηλώσεων Ειδικού Σχολείου Άργους  

 

 Ναύπλιο: Αίθουσα συνεδρίων ξενοδοχείου PARK 



                                                                                                                               

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των εργασιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. 

Κυρίαρχος σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών 

της πράξης, καθώς και η ανάδειξη νέων επιστημόνων του χώρου, οι οποίοι και προκρίθηκαν  

στην επιλογή των εισηγήσεων.  

Οι περιλήψεις ή/και τα κείμενα των εργασιών που θα παρουσιαστούν θα συμπερι-

ληφθούν σε «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρακτικών» με ISBN, το οποίο θα αποτελεί συγγραφικό 

έργο των συμμετεχόντων. 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου δέχτηκε τους παρακάτω τύπους εργασιών:  

 Πλήρεις εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών 

και εργασιών.  

 Σύντομες εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρί-

σκονται σε εξέλιξη.  

 Αφίσες (Posters): Αφορούν εργασίες, έρευνες και δράσεις οι οποίες είναι υπό δια-

μόρφωση και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερω-

τήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Το πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου θα ανακοινωθεί  την Τετάρτη 13 Ιουλίου 

2016. 

 Όσοι συμμετέχοντες θέλουν να μετακινηθούν με λεωφορείο, σας ενημερώνουμε 

πως υπάρχουν δρομολόγια από Αθήνα (ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ http://www.ktel-

argolidas.gr/?module=default&pages_id=9&lang=el).  

 

http://www.ktel-argolidas.gr/?module=default&pages_id=9&lang=el
http://www.ktel-argolidas.gr/?module=default&pages_id=9&lang=el


                                                                                                                               

 

 
 

Δείτε φωτογραφίες & video από προηγούμενα συνέδρια εδώ: 

http://logotherapy-lab.jimbo.com  

https://www.facebook.com/groups/471672776239861  

 

 

http://logotherapy-lab.jimbo.com/
https://www.facebook.com/groups/471672776239861

