
Θεσσαλονίκη 01.07.2016 

 

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 

 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

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 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 ∆ΕΠ 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 ∆ράσης». 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 15.10.2016, 

αποστέλλοντας συµπληρωµένες τις συνηµµένες φόρµες −µε τα στοιχεία τους και την 

περίληψη της εισήγησής τους− στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

keasvep.info.yahoo.com 

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

περιλήψεων από τριµελή επιστηµονική επιτροπή, έως τις 31.11.2016. 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:  06.09.2016 

- Αποστολή της περίληψης έως τις 15.10.2016 

- Απάντηση για την αποδοχή έως τις 31.11.2016 

- Ανάρτηση του προγράµµατος  

- ∆ιεξαγωγή συνεδρίου 17-19.03.2017 

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

πληροφορίες αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: (υπό κατασκευή) 
 

Επικοινωνία µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση keasvep.info@yahoo.com 

Τηλέφωνο: 2310 997328 (∆ευτέρα, 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» 

 

17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη 

Οργανωτική επιτροπή: 

Κυριάκος Μπονίδης, αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής του ΚΕΣΒΙ∆Ε        

Γεώργιος Ζαρίφης, επίκουρος καθηγητής 

Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής 

Θάλεια Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια 

Όθων Μπουραντάς, δρ. Παιδαγωγικής 

Όλγα Παντούλη, Ε∆ΙΠ 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 ∆αλακούρα, επίκουρη καθηγήτρια 

Μάρω ∆όικου, επίκουρη καθηγήτρια 

Γεώργιος Ζαρίφης, επίκουρος καθηγητής     

Ελένη Κατσαρού, αναπληρώτρια καθηγήτρια   

Αναστασία Κεσίδου, επίκουρη καθηγήτρια    

Γεώργιος Κόκκινος, καθηγητής  

Θάλεια Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια   

Χαράλαµπος Κωνσταντίνου, καθηγητής 

∆ηµήτριος Μαυροσκούφης, καθηγητής       

Κωνσταντίνος Μπίκος, καθηγητής        

Κυριάκος Μπονίδης, αναπληρωτής καθηγητής        

Βασιλική Παπαδοπούλου, καθηγήτρια    

Γεώργιος Πασιάς, αναπληρωτής καθηγητής  

Μαρία Ρεπούση, καθηγήτρια  

Βασίλης Τσάφος, επίκουρος καθηγητής 

Βασίλης Φούκας, επίκουρος καθηγητής       



Μαρίζα Φουντοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια   

∆ηµήτριος Χαραλάµπους, καθηγητής 

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθηγητής 

 

Γραµµατεία Συνεδρίου:  

Φλωρεντία Αντωνίου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

Χρυσούλα Καραµπατζάκη, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής 

Νίκος  Μουράτογλου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

Αχιλλέας Παπαδηµητρίου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

Ανθή Παπαδοπούλου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής  

Στέφανος Σαφούρης, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

Άννα Μαρτζιβάνου, υποψ. δρ. Παιδαγωγικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

∆ήλωση  

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 

  


