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Με την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαρτίου 2021 η Επιστημονική Επιτροπή 
του Διεθνούς Συνεδρίου συζήτησε αναλυτικά κάποια θέματα και 
ανακοινώνει τα ακόλουθα.   

 
Όπως είναι γνωστό, το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώσαμε το 2019 με 
τίτλο «Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως 
Επαγγελματία», πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ 
με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Παιδείας. 
Ακολούθησε έκδοση βιβλίου το 2020 από τις εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ [ISBN 
978-960-612-320-7] με τίτλο:  

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: 
Η Ταυτότητα και το Εργασιακό του Προφίλ 

Το βιβλίο περιλαμβάνει εργασίες που επελέγησαν από τις παρουσιάσεις 
που έγιναν στο συνέδριο. Επισημάναμε ακόμη και στο εξώφυλλο του 
βιβλίου πως η έκδοση αυτή είναι ένα βήμα στην πορεία οργάνωσης 
δραστηριοτήτων για το ζήτημα του ‘Επαγγελματία Εκπαιδευτικού’. Αυτό 
συμβαίνει γιατί το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την 
κατανόηση και την οριοθέτηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού ως 
επαγγελματία αλλά και για την εξέλιξη του εργασιακού του ρόλου στο 
πλαίσιο της ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας στην οποία 
εντάσσεται και λειτουργεί ως υποκείμενο και ως επαγγελματίας.  
Το Διεθνές Συνέδριο του Σεπτεμβρίου 2021 είναι ένα επόμενο σημαντικό 
βήμα και στο βήμα αυτό έχουμε την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 
Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το θεσμό αυτό γιατί είναι και δική του αρχή 

https://synthesi.mysch.gr/


πως η εκπαίδευση και μόρφωση των πολιτών είναι υπόθεση κάθε φορέα 
και Αρχής που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό και την παιδεία του 
κόσμου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Δήμο Αθηναίων 
σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε και μια δραστηριότητα που θα 
στοχεύει στην επιβράβευση των καλύτερων παρουσιάσεων και εργασιών 
του συνεδρίου.  
Για την επιβράβευση αυτή η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου 
σχεδιάζει και άλλες ενδεχόμενες δραστηριότητες και/ή συνεργασίες.  

  
Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων που περιληπτικά παρουσιάστηκαν πιο πάνω 
αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην υποβολή περιλήψεων των 
εισηγήσεων για το συνέδριο μέχρι τις 23 Απριλίου του 2021.  
Υπενθυμίζεται στους/στις εισηγητές/τριες ότι ο κύριος στόχος του 
συνεδρίου είναι ‘η ματιά στο μέλλον’. Βασικά ζητήματα για τη ‘ματιά’ 
αυτή είναι:  
• Πώς θεωρεί ο/η κάθε εισηγητής/τρια ότι θα πραγματοποιείται η 

εκπαίδευση τότε;  
• Ποια θα είναι η πιθανή δομή της;  
• Ποιος θα είναι ο ρόλος του επαγγελματία εκπαιδευτικού;  
Για την τοποθέτηση των εισηγητών/τριών σε τέτοια και αντίστοιχα 
ερωτήματα θεωρούμε ότι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο της 
εποχής και θεωρούμε ότι το κείμενο που αναπτύχθηκε από τους Χρυσούλα 
Κοσμίδου-Hardy και Jack Whitehead μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Έτσι θα αποφευχθεί και μια ενδεχόμενη τάση για τον 
περιορισμό των εισηγητών σε μεθοδολογικά ζητήματα μόνον ή/και στην 
οριοθέτηση και τη βελτίωση των δικών τους μόνο γνωστικών 
αντικειμένων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή και 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Υπενθυμίζουμε λοιπόν να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
https://synthesi.mysch.gr/index.php?page=2021 και να θυμηθούμε όλες 
και όλοι μας τον κύριο στόχο τους συνεδρίου.  
 
 
Από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου 
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