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Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, και ο Πρόεδρος 

της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, 

σας προσκαλούν στο τριήμερο επετειακό συνέδριο που συνδιοργανώνεται

από την ΠΕΕ και τη Σχολή, με θέμα:

«Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής».

Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί 

την ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρα 17:00
στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών (κεντρικό κτίριο, Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).

Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν διαδικτυακά την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρες 10:00 έως 19:00 και 

το ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρες 10:00 έως 19:00.
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Αγαπητές συναδέλφισσες,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος ιδρύθηκε το 1981 και είναι το επίσημα 
αναγνωρισμένο επιστημονικό Σωματείο των Ελλήνων και Ελληνίδων παιδαγωγών. 
Έχει έδρα την Αθήνα και Παραρτήματά της λειτουργούν σε επτά μεγάλες πόλεις: 
Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο και Βόλο. Ο 
αριθμός των μελών της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στα 1.000 περίπου.

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής, τη 
μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Εκπαίδευσης, τη 
συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, την 
εκπόνηση και στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών και άλλων μέσων 
επιστημονικής έρευνας, τη διάδοση στο ευρύ κοινό των σχετικών με την αγωγή του 
ανθρώπου γνώσεων, την ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή 
επιστημονικά Ιδρύματα κ.λπ. Η Εταιρεία είναι μέλος της διεθνώς αναγνωρισμένης 
Παιδαγωγικής Εταιρείας European Educational Research Association (EERA).

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει κάθε χρόνο ένα Συνέδριο, 
είτε Διεθνές, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα, είτε Πανελλήνιο, με σταθερό θέμα την 
πρόοδο στην Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Μέχρι σήμερα η 
Εταιρεία έχει διοργανώσει δεκαέξι Διεθνή Συνέδρια και δώδεκα Πανελλήνια, σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδος και έχει εκδώσει τα Πρακτικά τους. Εκδίδει, επίσης, δύο 
φορές τον χρόνο το επιστημονικό της περιοδικό, την Παιδαγωγική Επιθεώρηση, ένα 
από τα πιο έγκυρα στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής στην Ελλάδα και όχι μόνο, 
το οποίο ήδη απαριθμεί 71 τόμους.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος συμπληρώνει 40 
έτη συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική Παιδεία και Εκπαίδευση. 

Για να τιμήσουμε την επέτειο αυτή, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε 
συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισαν τη διοργάνωση τριήμερου Πανελλήνιου 


