
 

Ανακοίνωση  

 

37ου Διεθνούς Συνεδρίου  

 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων 

 

με θέμα: 

 

Ειδικές Επιστήμες 
 

Λογοθεραπεία, Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική,  

Παιδαγωγική Θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική – Οικογενειακή και Σχολική 

Βία, Διαπολιτισμικότητα, Σεξουαλική αγωγή 

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 37ο  Διεθνές 

Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Ειδικές 

Επιστήμες»: Λογοθεραπεία, Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική 

Θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική - Οικογενειακή και Σχολική Βία, Διαπολιτισμικότητα, 

Σεξουαλική Αγωγή στις 2 - 4 Δεκεμβρίου 2022.   

Σκοπός του 37ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η 

παρουσίαση και ανάλυση  θεωρητικών εργασιών και ερευνητικών προσπαθειών που εμπίπτουν 

στις  γενικές και ειδικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των 

ενδιαφερομένων και η εμβάθυνση σε θέματα λογοθεραπείας, αγωγής υγείας, ειδικής αγωγής, 

συμβουλευτικής, παιδαγωγικής θεραπείας, κοινωνικής παιδαγωγικής – οικογενειακής και 

σχολικής βίας, διαπολιτισμικότητας και σεξουαλικής αγωγής. Ειδικότερα, αξίζει να γίνει 

συζήτηση για το θέμα της σεξουαλικής αγωγής που για δεκαετίες επιδιώκεται να εισαχθεί ως 

μάθημα στην εκπαίδευση ήδη από την προσχολική αγωγή, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πως να 

προσέχουν τα μέρη του σώματός τους και να τους γίνει συνείδηση η σεξουαλική τους  

συμπεριφορά ως έφηβων, ως νέων και ως πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει επίσης σε μία γενική 

αλλά και σε βάθος συζήτηση θεμάτων που άπτονται της εξελικτικής πορείας της εκπαίδευσης στις 

συγκεκριμένες θεματικές και της επικρατούσας κατάστασης με στόχο τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν 

την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας.  



Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τόσο προσωπικές μελέτες περίπτωσης όσο και ευρύτερες έρευνες 

από τις οποίες θα αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των 

πτυχών του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγραφεί η εξέλιξη των προαναφερθέντων θεμάτων του. 

Απώτερος στόχος είναι να συγκροτηθούν τα δεδομένα για τη δημιουργία ενός νέου οράματος στις 

ειδικές επιστήμες για τις επερχόμενες δεκαετίες. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο 

αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και 

για όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για την πολιτική γενικότερα. Το συνέδριο θα μεταδοθεί 

και από το κανάλι του ΙΠΟΔΕ στο Youtube: ipode gr έτσι, ώστε, όσοι επιθυμούν, να έχουν τη 

δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ελεύθερα. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ipode.gr/37conference/ 

 

http://ipode.gr/37conference/

