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➢ Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α., το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
και το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας 

➢ Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας 
- Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, του Πανελληνίου Συλλόγου 
Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ν. Λάρισας, και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

➢ Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων. 

➢ Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 24044/ΓΔ4-
02/03/2022) 

 

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτροπής Κριτών 
 

Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2022 

 

καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν αίτηση για 
συμμετοχή στο συνέδριο ως κριτές των εργασιών του, μέχρι 31/05/2022 

(ένταξη στην Επιτροπή Κριτών). 
 

Για να υποβάλλετε αίτηση: κουμπί «Αίτηση για κριτής» στην αρχική σελίδα 

(http://synedrio.eepek.gr/ ) 

ή από την εφαρμογή (σύστημα) του συνεδρίου: http://synedros.eepek.gr   

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

http://synedrio.eepek.gr/
http://synedros.eepek.gr/
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1. Αν ήδη έχετε προφίλ στο σύστημα αυτό από προηγούμενο συνέδριο ΔΕΝ 
πρέπει να δημιουργήσετε άλλο, αλλά απλά να κάνετε ‘Είσοδο‘ με το mail και τον 
κωδικό σας (αν τον ξεχάσατε, υπάρχει διαδικασία ‘Υπενθύμισης’). 

2. Αν είστε νέος χρήστης, τότε αρχικά πρέπει να κάνετε ‘Εγγραφή’ (δημιουργία 
προφίλ) δίνοντας το mail και έναν κωδικό (σύμφωνα με τις οδηγίες).  

 

Από την ίδια εφαρμογή (ή και από την ίδια ιστοσελίδα) μπορεί κάποιος να 
υποβάλει τις εργασίες του προς κρίση. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!!! Το 8ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, 

δηλαδή είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση (οι εισηγητές και οι 

σύνεδροι θα κληθούν να δηλώσουν τι επιθυμούν). 

 

Θεματικές περιοχές εργασιών (μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 3 περιοχές) 
 

1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ01. 
2. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ02, ΠΕ33. 
3. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03. 
4. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ04. 
5. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, 

ΠΕ34. 
6. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08. 
7. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11. 
8. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ21 έως ΠΕ36. 
9. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ60, ΠΕ61. 
10. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ70, ΠΕ71. 
11. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ78. 
12. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ79. 
13. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ80. 
14. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ81 έως ΠΕ85. 
15. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ86. 
16. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87 έως ΠΕ91. 
17. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κλπ.). 
18. Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες). 
19. Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
20. Εκπαιδευτική Ψυχολογία. 
21. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. 
22. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 
23. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία. 
24. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
25. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
26. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 
27. Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση. 
28. Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες. 
29. Εκπαιδευτική Έρευνα. 
30. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης. 
31. Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
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32. Διαπολιτισμική Αγωγή. 
33. Τέχνη και Εκπαίδευση. 
34. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 
35. Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση. 
36. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία. 
37. Εκπαίδευση των Προσφύγων μαθητών. 
38. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που είναι τουλάχιστον 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και επιθυμούν να στελεχώσουν την Επιτροπή Κριτών του 
Συνεδρίου.  

Δεν θα γίνουν δεκτοί άλλοι τρόποι αποστολής, π.χ. μέσω e-mail ή fax. 

 

1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ απαιτείται να γίνει εγγραφή του κριτή στο συνέδριο, αν δεν το επιθυμεί. 

 

2. Οι κρίσεις θα υλοποιηθούν κυρίως κατά τον Ιούλιο 2022.  

 

3. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ κριτή και εισηγητή του συνεδρίου. 

 

4. Θα δοθεί σχετική βεβαίωση για κάθε κριτή. 

 

Πληροφορίες:  info@eepek.gr 

 

Τηλέφωνα:  

Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117.  

Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.  

Σταθόπουλος Κων/νος (Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6937329000 

Λιάκος Ηλίας (Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6974479464 

Καρασίμος Ζήσης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6975028871 

 

Από τη Συντονιστική Επιτροπή 
 

 

mailto:info@eepek.gr

