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ΘΕΜΑ: « Έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ 3

νπ  
Δηεζλνύο Βησκαηηθνύ Σπλεδξίνπ Εθαξκνζκέλεο Δηδαθηηθήο 

(IECAT 2020)»- έσο 20 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 

     Σαο απνζηέιινπκε ην ζύλδεζκν ελόο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ 3νπ δηεζλνύο βησκαηηθνύ  ζπλεδξίνπ εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο:  «Νέεο Πξνθιήζεηο 

ζηελ Εθπαίδεπζε», https://iecat.educircle.gr/en ην νπνίν  ζα πινπνηεζεί ζηε Δξάκα από 8 έσο 10 

Μαΐνπ ηνπ 2020. Τν ζπλέδξην δηνξγαλώλεηαη από ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δξά-

καο θαη ηνλ Επηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό ζύιινγν «εθπαηδεπηηθόο θύθινο», βξίζθεηαη ππό ηελ αη-

γίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηό σο ζπλδηνξγαλσηέο δε-

θαέμη  (16) Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη θνξείο εθπαίδεπζεο ηεο Ειιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. 

     Τν εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ηζρύ έσο θαη 20/02/2020, απεπζύλεηαη ζε εθπαη-

δεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο, Δεπηεξνβάζκηαο, Τξηηνβάζκηαο), θα-

ζώο θαη ζε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεώλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

γεληθόηεξν ζεκαηηθό πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ. 

     Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε  κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη 

ζηόρνο είλαη ηα πνξίζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από απηό, λα νκαδνπνηεζνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαθύςνπλ από ηηο εηζεγήζεηο θαη ηα εξγαζηήξηα θαη γεληθόηεξα κέζα από 

ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ. Τα  δεδνκέλα απηά ζα 

απνζηαινύλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ κία ζπλνιηθή 
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πξόηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη έλα πιαίζην δηαιόγνπ θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. 

     Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ  επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κπνξνύλ λα ζπκπιε-

ξώζνπλ ην  εξσηεκαηνιόγην αλώλπκα, αθηεξώλνληαο κόιηο ιίγα ιεπηά. Η ζπγθέληξσζε, ε επεμεξ-

γαζία θαη ε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ αξρή πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξν-

ζσπηθνύ ραξαθηήξα. 

     Η δηεύζπλζε ζηελ νπνία κπνξείηε λα δείηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ην εξσηεκαηνιόγην είλαη: 

http://autosoft.gr/educircle 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία!  
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