
 

 

ΣΧΟΛΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Πρόσκληση σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

«Πολιτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης εκπαιδευτικών: 

Κριτική αποτίμηση και μελλοντικές προκλήσεις» 

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Ώρα 17.30 

 

 

Αμφιθέατρο Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 1ος όροφος, ΤΚ 20100, Κόρινθος)



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

και ειδικότερα οι κατευθύνσεις  

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» 

&«Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» 

σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση 

με θέμα  

«Πολιτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης 

εκπαιδευτικών: Κριτική αποτίμηση και μελλοντικές 

προκλήσεις» 

την Πέμπτη 23/6 και ώρα 6-9μμ  

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (1ος όροφος). 

 

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των 

μέχρι σήμερα πολιτικών επαγγελματικής ανάπτυξης και 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι 

νέες δυνατότητες που διανοίγονται σε αυτό τον τομέα, υπό το 

φως τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής εμπειρίας και 

πραγματικότητας.  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Προσέλευση 5:30-6:00 

Χαιρετισμοί  6:00-6:15 

Εισήγηση κ.Γ. Μπαγάκη 

(Καθηγητής, Παν.Πελοποννήσου) 

Κρίσιμα ζητήματα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σήμερα 

6:15-6:45 

Συζήτηση επί της εισήγησης του κ.Μπαγάκη 6:45-7:00 

Εισήγηση κ.Ε.Κουτούζη 

(Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΑΠ) 

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και 

Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική της 

Εκπαιδευτικής Μονάδας  

7:00-7:30 

 

Συζήτηση επί της εισήγησης του κ.Κουτούζη 7:30-7:45 

Σύντομη παρουσίασης των κατευθύνσεων του 

ΜΠΣ του Τμήματος  

κ.Α.Κατσής (Καθηγητής, Παν.Πελοποννήσσου) 

κ.Κ.Δημόπουλος (Καθηγητής, 

Παν.Πελοποννήσου) 

7:45-8:15 

Παρεμβάσεις συμμετεχόντων/Συζήτηση 8:15-9:00 



Περίληψη των εισηγήσεων 

Κρίσιμα ζητήματα της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών σήμερα 

Γιώργος Μπαγάκης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Στην παρουσίαση θα συζητηθούν η φυσιογνωμία και το πλαίσιο 

του σημερινού διαλόγου για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών καθώς και οι δυνατότητες που αυτά 

συνεπάγονται. Στην κατεύθυνση αυτή θα επιχειρηθεί κριτική 

αποτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των παλαιότερων πολιτικών 

επιμόρφωσης, θα παρουσιαστούν εξελίξεις στο πεδίο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και θα 

επιχειρηθεί η ανίχνευση των προκλήσεων που τίθενται σήμερα 

στο ευρύτερο εκπαιδευτικό τοπίο όπως αυτό διαμορφώνεται. 

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Εσωτερική 

Εκπαιδευτική Πολιτική της Εκπαιδευτικής Μονάδας. 

Μανώλης Κουτούζης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Το πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

αποτελεί προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα. Η εισήγηση θα 

επιχειρήσει αρχικά να οριοθετήσει τις δύο έννοιες 

(επαγγελματική ανάπτυξη και εσωτερική εκπαιδευτική 

πολιτική) και στη συνέχεια να τις συνδέσει, έχοντας ως πλαίσιο 

αναφοράς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα αναδειχθεί 

επίσης ο κομβικός ρόλος του Διευθυντή στην αξιοποίηση των 

περιθωρίων της σχετικής αυτονομίας του σχολείου προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

 


