
 

Ανακοίνωση  

34ου Διεθνούς Συνεδρίου  

με θέμα: 

 
Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική,  

Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική,  

Σεξουαλική αγωγή 

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 34ο Διεθνές 

Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Αγωγή Υγείας, 

Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική 

αγωγή» στις 3-5 Δεκεμβρίου 2021. 

Σκοπός του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η 

παρουσίαση και ανάλυση  θεωρητικών εργασιών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν 

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

ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, ειδικής Αγωγής, συμβουλευτικής, 

Παιδαγωγικής θεραπείας, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, σεξουαλικής αγωγής. Ειδικότερα 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 έφηβοι, 

νέοι, και ως πολίτες. 

Εκτός των όσων αναφέρθηκαν και με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την 

επανάσταση το συνέδριο στοχεύει επίσης σε μία γενική αλλά και σε βάθος συζήτηση θεμάτων 

που άπτονται της εξελικτικής πορείας της εκπαίδευσης 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 θεματικών του συνεδρίου από την απελευθέρωση έως 

σήμερα, 



• να συμβάλλει το συνέδριο συνακόλουθα στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης στο 

σύνολό της. 

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να συγκροτηθούν τα δεδομένα για τη δημιουργία ενός νέου 

οράματος στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών 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, σε περίπτωση πολλών δηλώσεων συμμετοχής, θα μεταδοθεί και από το κανάλι του 

Youtube: ipode gr έτσι, ώστε, όσοι επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. 

Τα πρακτικά με την ολοκλήρωσή τους θα ανακοινωθούν σε όλα τα σχολεία και τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι στη διάθεση των διδασκόντων, των 

φοιτητών και των μαθητών εφόσον τα χρειαστούν και για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και 

τις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες και να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων του συνεδρίου. 


