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ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΑ 

ΥΟΛΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

Σρίπολη, άββατο 17 Ιουνίου 2017 

 

Μονάδα Μεκοδολογίασ Πολιτικϊν και 

Πρακτικϊν Επιμόρφωςθσ, Τμιμα Κοινωνικισ 

και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ Πανεπιςτθμίου 

Πελοποννιςου 

 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου 

  

Χϊροσ διεξαγωγήσ: Μουςικό Σχολείο Τρίπολθσ  

  

  



   

Πλαίςιο τησ ημερίδασ 

Η ςυηιτθςθ για τθν επιμόρφωςθ/επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

χϊρα μασ παραμζνει εξαιρετικά επίκαιρθ. Πολλζσ μορφζσ επιμόρφωςθσ, όπωσ 

κάποιεσ από μεγάλα επιμορφωτικά προγράμματα του παρελκόντοσ (π.χ. από τθν 

ειςαγωγικι επιμόρφωςθ) δεν πραγματοποιοφνται πλζον τα τελευταία τζςςερα 

χρόνια. Γενικά, επιςθμαίνεται ζνα μεγάλο επιμορφωτικό κενό ταυτόχρονα με τθν 

υπάρχουςα οικονομικι κρίςθ, θ οποία το επιδεινϊνει.  

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μεμονωμζνεσ, αξιόλογεσ και αξιοποιιςιμεσ 

επιμορφωτικζσ πρωτοβουλίεσ ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν, ςχολείων, ςχολικϊν 

ςυμβοφλων, διευκφνςεων εκπαίδευςθσ, περιφερειακοφ επιμορφωτικοφ κζντρου 

(ΠΕΚ), εκπαιδευτικισ περιφζρειασ, πανεπιςτθμίου και ΤΕΙ.  

Στθν θμερίδα επιχειρείται θ διερεφνθςθ καινοτόμων μορφϊν επιμόρφωςθσ που 

πραγματοποιοφνται ςε επίπεδο Περιφζρειασ Πελοποννιςου με τελικό ςτόχο 

αφενόσ τθν ανάδειξθ, τθ ςυηιτθςθ, τθν ενδυνάμωςθ και τθν αποτφπωςι τουσ και 

αφετζρου τθ ςυμβολι τουσ ςτο ςχεδιαςμό και τθ ςυγκρότθςθ μελλοντικισ 

επιμορφωτικισ πολιτικισ. 

 

Δομή τησ ημερίδασ 

Στθν θμερίδα κα πραγματοποιθκοφν δφο κεντρικζσ ςυνεδρίεσ από τουσ 

ςυνδιοργανωτζσ τθσ θμερίδασ και δφο ςυνεδρίεσ με 2-3 παράλλθλεσ ομάδεσ με 

εργαςίεσ που κα αποςταλοφν από τθν περιοχι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. 

 

Αποςτολή προτάςεων 

Για τθν παρουςίαςθ εργαςίασ ςτισ παράλλθλεσ ομάδεσ τθσ θμερίδασ κα πρζπει να 

ςταλεί μζχρι τισ 28 Μαΐου περίληψη ζωσ 350 λζξεισ, ςτθν οποία κα περιγράφεται 

ςφντομα θ μορφι τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ/επιμόρφωςθσ που κα 

παρουςιαςτεί. Επιπλζον, κα πρζπει να περιγράφονται και να αιτιολογοφνται τα 

καινοτόμα τθσ ςτοιχεία και θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςτθν 

επιμόρφωςθ/επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. Όλεσ οι περιλιψεισ κα 

κρικοφν από επιςτθμονικι ομάδα. 

 

 



χζδιο προγράμματοσ 

9.00 -9.30 Εγγραφζσ 

9.30-9.50 Χαιρετιςμοί 

9.50-10.30 Ο ςκοπόσ και το πλαίςιο τθσ θμερίδασ (Παναγιϊτθσ Πετρόπουλοσ, 

Γιϊργοσ Μπαγάκθσ) 

10.30-12.30 Παρουςίαςθ εργαςιϊν, ςε παράλλθλεσ ομάδεσ, από τθν περιοχι τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου. Κάκε μια παρουςίαςθ μαηί με τθ ςχετικι ςυηιτθςθ κα 

διαρκεί μιςι ϊρα. 

12.30-13.00 Διάλειμμα 

13.00-15.00 Παρουςίαςθ εργαςιϊν, ςε παράλλθλεσ ομάδεσ, από τθν περιοχι τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου. Κάκε μια παρουςίαςθ μαηί με τθ ςχετικι ςυηιτθςθ κα 

διαρκεί μιςι ϊρα.  

15.00-16.30 Η προοπτικι τθσ Επιμορφωτικισ Πολιτικισ ςτθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου/Συηιτθςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ (Σταφροσ Κωτςάκθσ, Παναγιϊτθσ 

Πετρόπουλοσ, Γιϊργοσ Μπαγάκθσ) 

υντονιςτζσ 

Γιϊργοσ Μπαγάκησ, Κακθγθτισ Μεκοδολογίασ και Πολιτικϊν Δια Βίου Εκπαίδευςθσ 

και Επιμόρφωςθσ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου 

Παναγιϊτησ Πετρόπουλοσ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου 

ταφροσ Κωτςάκησ, Διευκυντισ ΠΕΚ Τρίπολθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Πλθροφορικισ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

Οργανωτική ομάδα 

Αςημίνα Γκιβίςη, Νθπιαγωγόσ, ΠΔΕ Πελοποννιςου 

Μαρίλια Κοςμοποφλου, Εκπαιδευτικόσ Γαλλικϊν, ΠΔΕ Πελοποννιςου  

Νικόλαοσ Μαρκολζφασ, Μθχανολόγοσ, ΠΕΚ Τρίπολθσ 

Δήμητρα Ματοφςη, Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια ςτο Τμιμα Κοινωνικισ και 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και Nθπιαγωγόσ ςτο Ειδικό Νθπιαγωγείο Τρίπολθσ  

Μαρία Παπαδοποφλου, Υποψιφια Διδάκτωρ ςτο Τμιμα Κοινωνικισ και 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και Φιλόλογοσ ςτο 2ο Γυμνάςιο Κιάτου 

Μαρία Πλιϊτα, Εκπαιδευτικόσ Γαλλικϊν, Γυμνάςιο Λεβιδίου 



 

Πληροφορίεσ για την ημερίδα 

 

Ενημερωτικά για την ημερίδα και ηλεκτρονική εγγραφή: 

http://pek.ark.sch.gr/autosch/joomla15/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=113&Itemid=43 

 

E-mail: kosmopoulou@pdepelop.gr 

 

Σηλζφωνο: 2710-230119 

 

Πληροφορίεσ για προτάςεισ ςτην ημερίδα και αποςτολή τουσ: 

Ε-mail: gbag@otenet.gr, κινητό: 6977200946  

 

Παρακαλοφμε για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ θμερίδασ οι εγγραφζσ να 

γίνουν το ταχφτερο δυνατόν. 

  

Το τελικό πρόγραμμα τθσ θμερίδασ κα ανακοινωκεί αρχζσ Ιουνίου 2017.
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