
 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

“ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΑΝΟΙΚΣΑ  ΖΗΣΗΜΑΣΑ  
ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.  

OI  ΕΠΙΠΣΩΕΙ  ΣΟΤ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  ΚΑΙ  ΣΑ 
ΧΟΛΕΙΑ” 

 

Παραζκεσή 9 Μαΐοσ 2014 

18.00-21.00 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αμθιθέαηρο Ανηώνης Τρίηζης, Ακαδημίας 50 

ΑΘΗΝΑ 
 

 

 

Οπγάνωζη: 

Μονάδα Μεθοδολογίαρ Πολιηικών και Ππακηικών Επιμόπθωζηρ, Τμήμα 

Κοινωνικήρ και Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος  

ζε ζσνεργαζία με ηο Πεπιοδικό «Νέα Παιδεία» και ηην  

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εηαιπεία Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) 

 

 

 

Mε ηην ςποζηήπιξη 

 

 



 

Σηρογγσλό Τραπέζι  

 

Χάρης Παπαδόποσλος, Σρνιηθόο Σύμβοσλος Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης, Μαρίνα Γεδούλη,  

Στολική Σύμβοσλος Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης, Σηαύρος Μποθσλάηος, Διεσθσνηής ηοσ 4
οσ

 Γενικού 

Λσκείοσ Αθήνας, Κώζηας Αγγελάκος, Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ και Διεσθσνηής 

ηοσ Περιοδικού «Νέα Παιδεία», Βαζίλης Γημηηρόποσλος, Πρόεδρος ηης Πανελλήνιας Παιδαγωγικής 

Εηαιρείας Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), Επίηιμος Στολικός Σύμβοσλος, Γιώργος 

Μπαγάκης, Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ,  Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιηικών και 

Πρακηικών Επιμόρθωζης ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής και Εκπαιδεσηικής Πολιηικής Πανεπιζηημίοσ 

Πελοποννήζοσ  

  

Σσνηονιζηής: Γιώργος Μπαγάκης 

 

Χαιρεηιζμό θα απεσθύνοσν θορείς ηης εκπαίδεσζης 

 

Θα δοθεί η δσναηόηηηα εκηενούς ζσζήηηζης με ηο κοινό   

 

Πλαίζιο ηης ημερίδας: Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε 

ρώξα καο, θαζώο, κέζα ζε έλα θνξηηζκέλν θιίκα, επηρεηξνύληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ρσξίο όκσο λα 

δηαθαίλεηαη ε απαηηνύκελε πξνεηνηκαζία θαη ε ζπλαίλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Εηδηθόηεξα, 

ηα δεηήκαηα ηεο απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλε αλαζηάησζε. Σην πιαίζην απηό, κηα θξηηηθή ζεώξεζε θαη κηα νπζηαζηηθή 

ζπδήηεζε γηα ηηο θαζνξηζηηθέο αιιαγέο πνπ επηρεηξνύληαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θξίλνπκε όηη είλαη, 

όζν πνηέ άιινηε, αλαγθαία θαη επείγνπζα. Σηελ εκεξίδα ζα ηεζνύλ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθύςεη ζε επίπεδν ζεζκηθό, πξαθηηθό, θαζεκεξηλό, αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ,  

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ξόινπ ησλ 

ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ. Θα αλαδεηεζνύλ ζπγθιίζεηο, ζα θαηαηεζνύλ πξνηάζεηο θαη ζα ζπδεηεζνύλ 

πξννπηηθέο.  

 

Πληροθορίες (gbag@otenet.gr, 6977-200946):  Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηνξγάλσζεο, παξαθαιείζηε 

λα εγγξαθείηε ζηέιλνληαο ην όλνκα θαη ηελ ηδηόηεηά ζαο ζην e-mail: gbag@otenet.gr 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα είλαη δσξεάλ.  
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