Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συμπόσιο
«Διακυβέρνηση, ηθικές διαστάσεις & υπευθυνότητα στην εκπαιδευτική ηγεσία»
Κόρινθος, 17 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση
Το Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΠΜΣ
«Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση», με τη συνεργασία μελών του Δικτύου
"Cross-disciplinary collaborative academic consortium for system wide Eudaimonia via Governance,
Educational and Organisational Leadership Ethics (GEOLE)", διοργανώνουν Συμπόσιο στις 17 & 18
Οκτωβρίου 2018 στην Κόρινθο, με στόχο την προώθηση της υπευθυνότητας και των ηθικών αξιών στη
διακυβέρνηση και την ηγεσία της Εκπαίδευσης & της Επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και
ερευνητών από Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε σε επιστημονική εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου, στην Κόρινθο, στο αμφιθέατρο του Τμήματος, στις 17.30 μ.μ.
Θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τις ηθικές αξίες, τα όρια της ατομικότητας & της συλλογικότητας και
την ευθύνη της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο σύγχρονο ελληνικό συγκείμενο ενώ, θα παρουσιαστεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νέα διεπιστημονική Θεωρία για την Ανθρώπινη δράση και ανάπτυξη (“The
Inter-Processual Self”)

καθώς, και η καινοτόμος μέθοδος ανάπτυξης κοινωνικών & οριζόντιων

δεξιοτήτων (soft skills) και διαχείρισης των συναισθημάτων “UpToYou”, με στόχο την προσωπική,
επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη όλων όσων έχουν βασικό ρόλο στην εκπαίδευση, και των ίδιων
των μαθητών.
Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,
Η Επιστημονική & Οργανωτική Ομάδα του Συμποσίου

Πρόγραμμα Επιστημονικής Εκδήλωσης
17.30 – 19.15

« Η Ηθική Διάσταση της Ηγεσίας στην Εκπαίδευση»

17.30 – 18.00

«Τhe Inter-Processual Self; Mια νεα θεωρία προσωπικής και κοινωνικής
δράσης και ανάπτυξης – Ηθικές διαστάσεις και αρετές στην Ηγεσία της
Εκπαίδευσης»
Δρ. Κλειώ Ακριβού, University of Reading’s Henley Business School,
UK

18.00 – 18.30

«Υπεύθυνη Ηγεσία: προκλήσεις και προϋποθέσεις στην Εκπαίδευση»
Δρ. Αγγελική Λαζαρίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18.30 -19.00

«Όρια ατομικότητας & συλλογικότητας και αξιακός προσανατολισμός
της ηθικής ηγεσίας ως συνειδητή επιλογή για την ανάπτυξη»
Δρ. Ευαγγελία Παπαλόη, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ

19.00 – 19.15

Συζήτηση

19.15 – 19.30

Διάλειμμα

19.30 – 20.30

«Πρακτικά Εργαλεία Συναισθηματικής Ανάπτυξης &
Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς»

19.30 – 20.15

« Η μέθοδος ανάπτυξης κοινωνικών & οριζόντιων δεξιοτήτων και
διαχείρισης των συναισθημάτων UpToYou»
Dr. José Víctor Orón, Director in the Mind–Brain Group of the Institute
for Culture & Society, University of Navarra, Spain (με μετάφραση)

20.15 -20.30

Συζήτηση - Κλείσιμο Εκδήλωσης

