ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναγγέλλει τη διεξαγωγή επιστημονικού
Συνεδρίου, με τίτλο Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος,
συμμετέχοντας στις επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Η οργάνωση του Συνεδρίου, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος, σκοπό έχει την προβολή της ελληνικής εκπαίδευσης από την ίδρυση του
Ελληνικού Κράτους έως τις ημέρες μας. Αντικείμενό του θα αποτελέσει η κριτική προσέγγιση των διδακτικών εγχειριδίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
εστίαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας), της λογοτεχνίας, της
ιστορίας, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.
Το Ελληνικό Κράτος, από τη σύστασή του και στη μακρά διάρκεια των 200 χρόνων, με
γνώμονα τα επιτεύγματα της νεωτερικής σκέψης, είχε ως επιδίωξη τον εκσυγχρονισμό του.
Κύριος στόχος της πορείας προς τον ανεπτυγμένο κόσμο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που
προέκυψαν κατά καιρούς, ήταν η ανάδειξη επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών τα
οποία θα ενίσχυαν την κοινωνική κινητικότητα και υπεύθυνων πολιτών που θα συνέβαλαν
στον εκδημοκρατισμό της πολιτείας και στη συγκρότηση κράτους δικαίου.
Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η διεξαγωγή διαλόγου μέσα από τις εισηγήσεις πανεπιστημιακών δασκάλων και επιστημόνων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με στόχο να αναδειχθούν οι κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού συστήματος στη
διάρκεια της ιστορικής του πορείας.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί 17-19 Δεκεμβρίου 2021, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων -εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν- και παράλληλη
ηλεκτρονική κάλυψη για όσους το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.
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