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Διεθνές Συνέδριο: 
Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση  

 

Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση 
στην Ελλάδα 

 
Βηματισμοί αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και του περιεχομένου της 

 

Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008 - Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis 
 

 Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Τυπική, μη τυπική και 
άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα – Βηματισμοί αλλαγής της εκπαίδευσης και του περιεχομένου της». 
 Στόχος του Συνεδρίου αυτού είναι η συμβολή μας στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος, που θα προέλθει από μια ουσιαστική προσέγγιση των θεμάτων όλων των μορφών της τυπικής 
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – τριτοβάθμιας), καθώς της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της δια 
βίου μάθησης, κατάρτισης και λαϊκής επιμόρφωσης, όπως επίσης και της άτυπης εκπαίδευσης, δηλαδή της 
διαδικασίας με την οποία κάθε άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του επιδιώκει να βελτιώσει τις ικανότητες, 
δεξιότητες και γνώσεις από τις επιδράσεις που δέχεται τόσο από το περιβάλλον όσο και από τις προσωπικές του 
προσπάθειες για αυτοβελτίωση. Στο συνέδριο αυτό θα δοθεί, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση 
τεκμηριωμένων μεταρρυθμιστικών και ερευνητικών ανακοινώσεων, που θα παρουσιάζουν την εκπαίδευση που 
θέλουμε, που απαιτεί η σύγχρονη εποχή και το μέλλον της χώρας. 
 Οι θεματικές ενότητες είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 
• Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
• Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
• Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στην ελληνική εκπαίδευση 
• Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 
• Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
• Δια βίου μάθηση, κατάρτιση και λαϊκή επιμόρφωση 
• Νέες τεχνολογίες στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση 
 Το συνέδριο απευθύνεται σε: πανεπιστημιακούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας  εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ερευνητές, 
συνδικαλιστικά όργανα Α’/θμιας και Β’/θμιας  εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε.), πολιτικούς, στελέχη τοπικής 
αυτοδιοίκησης και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 
 Αποστολή ανακοινώσεων μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2008. Πληροφορίες συγγραφής και έντυπο-υπόδειγμα 
Β5 για τις ανακοινώσεις στο www.kedek.gr. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εισηγητές να χρησιμοποιήσουν το 
έντυπο-υπόδειγμα Β5 για τη συγγραφή των ανακοινώσεών τους.  
 Δηλώσεις συμμετοχής για τους ακροατές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ 
(http://www.kedek.gr) ή μέσω fax με έντυπη δήλωση συμμετοχής που θα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα. 
 

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. 
 

Κόστος συμμετοχής: εισηγητές & ακροατές 80 €, φοιτητές 40 €. 
 

Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΕΚ www.kedek.gr 
 

 Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Παντελής Γεωργογιάννης 


