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Έναρξη Εγγραφών στο Διεθνές Συνέδριο του Step Up-DC 

 

Πρακτικές μελλοντικών δασκάλων για τον 

δημοκρατικό πολιτισμό (STEP UP-DC): 

Εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την 

ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας 

 Αθήνα 14-15 Οκτωβρίου 2022 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Διδασκαλίας 

Νεοελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 72 

Αυτοπροσώπως και διαδικτυακά 

Γλώσσα: Ελληνικά/Αγγλικά 

 

Οι εγγραφές άνοιξαν 

https://forms.gle/hDGU4td9xEsEc5cHA 

 

 

Το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση του έργου STEP UP-DC, Erasmus+ 

(2019-2022) και των αποτελεσμάτων του. 

Η πρόσκληση για κατάρτιση εκπαιδευτικών στις δημοκρατικές παιδαγωγικές και 

την ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας στα σχολεία και την κοινωνία 

βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου που βασίζεται στο Πλαίσιο Αναφοράς 

Ικανοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό (RFCDC) του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Το συνέδριο ανταποκρίνεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο 

συγκρούσεων και πολέμου σε μια επείγουσα ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι 

https://forms.gle/hDGU4td9xEsEc5cHA
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προετοιμασμένοι να αναπτύξουν τη δημοκρατική κουλτούρα του σχολείου και των 

μαθητών/τριών. 

– Οι ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες 

εξελίξεις και επιτεύγματα από τις χώρες τους και την Ευρώπη στην ανάπτυξη 

της δημοκρατικής κουλτούρας μέσω της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. 

– Οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν το έργο και όσα έχουν επιτευχθεί κατά 

την υλοποίηση του αναπτυγμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, την 

Πιστοποίησή του και την εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου που περιλαμβάνει 

ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτές/τριες. 

– Κάθε εταίρος θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες τον αντίκτυπο και τα 

αποτελέσματα του έργου, τρόπους περαιτέρω υλοποίησης και διάδοσης. 

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα απονεμηθούν πιστοποιητικά σε όσους 

μαθητές και εκπαιδευτικούς μέντορες του ΕΚΠΑ και του Παν/μίου Θεσσαλίας 

έχουν ολοκληρώσει το STEP UP-DC Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που είναι 

διαθέσιμο στην Ελλάδα ως πρόγραμμα μικτής εκπαίδευσης και σύντομο 

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 

 
Πρόγραμμα 

Παρασκευή 14/10/2022 

15:30-16:00 Εγγραφές 

16:00-16:30 Τελετή Έναρξης 

16:30-17:00 Παρουσίαση του έργου STEP UP-DC – Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης 

Ολομέλεια 

17:00-17:30 Δημοκρατία και δανική σχολική κουλτούρα: Ιστορική επισκόπηση και παρούσες 
προκλήσεις όπως φαίνονται σε μια προοπτική STEP UP-DC- Soren Willert 

17:30-18:00 Η δημοκρατία σε κίνδυνο. Η ανάγκη για την αναγέννηση της Δημοκρατίας στον 
σημερινό κόσμο – Αιμίλιος Σολωμού 

18:00-18:30 Διάλειμμα 

18:30-18:50 Πρακτικές και εκπαιδευτικές μέθοδοι εκπαιδευτικών για τη δημοκρατική 
κουλτούρα στο πρόγραμμα Step UP-DC- Δέσποινα Καρακατσάνη 

18:50-19:10 Συμπερίληψη δημοκρατικών ικανοτήτων στην εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών – Εμπειρίες από τα Δυτικά Βαλκάνια - Bojana Dujkovic Blagojevic 

19:10-19:30 Κινητοποίηση Δανών εκπαιδευτικών για τη δημοκρατία στο χώρο εργασίας – 
Andreas Granhof Juhl 

19:30- 20:00 Συζήτηση 
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Σάββατο 15/10/2022 

9:00-9:30 Εγγραφές 

9:30-9:50 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προσχολικής ηλικίας στον Δημοκρατικό Πολιτισμό: η περίπτωση 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Κώστας Μάγος & Μάγδα Βίτσου 

9:50-10:10 Leeds Beckett University- Το κύρος της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα 

του Πολίτη -  Michalis Kakos & Nicola Horsley 

10:10-10:30 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-Πολιτισμός, Πρόσφυγες και Ταυτότητα – Σκέψεις για 
το έργο STEP-UP από την Κύπρο - Παναγιώτης Αγγελίδης & Χριστίνα Χατζησωτηρίου 

10:30-10:50 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – STEP UP-DC και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (7 τμήματα – 1000 φοιτητές- 10 ακαδημαϊκοί) – Μάριος 
Κουκουνάρας Λιάγκης & Ηρώ Ποταμούση 

10:50-11:00 Συζήτηση 

11:00-11:30 Διάλειμμα 

11:30- 11:50 Η πλατφόρμα εκπαίδευσης και το ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό – Μάριος 
Κουκουνάρας Λιάγκης & Κώστας Τσιμπάνης 

11:50-12:30 Αξιολόγηση STEP UP-DC – Søren Willert & Katrine Copmann 

12:30-13:00 Διάδοση των αποτελεσμάτων «Step Up DC» πέρα από το έργο – Elizaveta 
Bagrintseva 

13:00-14:00 Τελετή Λήξης 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ https://forms.gle/hDGU4td9xEsEc5cHA 
 

 
 
Κεντρικοί Ομιλητές 

Søren Willert (μέλος της ομάδας εφαρμογής) έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, 

συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας κατάρτισης, στους τομείς της οργανωτικής ανάπτυξης, της 

ανάπτυξης διαχείρισης και της συμβουλευτικής διαδικασιών – συχνά στο πλαίσιο της τρέχουσας 

μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του αστικού τομέα (αποκέντρωση, τοπική αυτονομία, 

δημοσιονομικές μειώσεις κ.λπ.). Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του Willert έχουν 

συμπεριλάβει όλες τις πτυχές της οικοδόμησης ομάδας και της εκπαίδευσης, εποπτεία που 

κατευθύνεται προς όλα τα επίπεδα οργανωτικής ιεραρχίας , προγραμματισμός ανάπτυξης, 

ανάλυση εργασιών και στόχων, εκτίμηση, επίλυση των συγκρούσεων, κάθε είδους 

παρακολούθηση και διευκόλυνση της διαδικασίας. 

Αιμίλιος Σολωμού (μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) είναι Διευθυντής της 

Προεδρίας της UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο 

του Cardiff όπου έλαβε το πτυχίο του (Hons). Οι μεταπτυχιακές σπουδές του είναι στον τομέα 

της Ιστορίας και της Μεθοδολογίας της Ιστορίας και της Διδακτικής. Έλαβε το διδακτορικό του, 

από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (Ηνωμένο Βασίλειο), του οποίου είναι επί του παρόντος 

εσωτερικός εξεταστής. Έχει διδάξει την Κυπριακή Ιστορία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Διεθνών Σχέσεων και την Κυπριακή Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας στο Β.Α. στο Πρόγραμμα 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

https://forms.gle/hDGU4td9xEsEc5cHA
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Δέσποινα Καρακατσάνη  (μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) είναι καθηγήτρια 

Παιδαγωγικής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Σχολή Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει Ιστορία στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989) και έχει πάρει το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Paris 8-

Saint Denis (Επιστήμες της Εκπαίδευσης, 1998). Διετέλεσε Λέκτορας Ιστορίας της Εκπαίδευσης 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-2004) και έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

και στο Ίδρυμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αθήνα (2005-2009). 

 

Bojana Dujkovic Blagojevic (μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) 
Περιφερειακή συντονίστρια έργου για το πρόγραμμα του European Wergeland Center 

«Preparing Future Teachers in the Western Balkans: Educating for Democracy & Human 

Rights». Είναι υπεύθυνη για δραστηριότητες έργου στις 6 χώρες της περιοχής των Δυτικών 

Βαλκανίων. 

 

Andreas Granhof Juhl  (μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής) Είναι Διδάκτορας 

στη Συστημική Πρακτική από το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire, Ολοκλήρωσε το 2013 τη 

Διατριβή: A multi-positional and pragmatic reflexive approach to organizational consultancy. 

Κατέχει από το 2003 MSc Ψυχολογία  από το Πανεπιστήμιο του Aarhus, με θέμα διατριβής: 

Συστημική ηγεσία – a research of the implications of systemic ideas on leadership 

 

 

Ομιλητές 

(μέλη της ομάδας του προγράμματος) 

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής και 

Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 

Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Ερευνητής (PhD υποψήφιος),  ΕΚΠΑ 

Ηρώ Ποταμούση, Ερευνήτρια  (PhD υποψήφια), Παν. Αιγαίου και ΕΚΠΑ 

Κώστας Μάγος, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παν. 

Θεσσαλίας 

Μάγδα Βίτσου, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, Παν. Θεσσαλίας 

Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας, Παν. Λευκωσίας 

Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αν. Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Παν. Λευκωσίας 

Μιχάλης Κακός, Καθηγητής και Διευθυντής του CIRCES, LBU 

Nicola Hersley, Ερυνήτρια, CIRCES, LBU 

Elizaveta Bagrintseva, Ειδική (PhD υποψήφια), EWC 

Katrine Copmann Abildgaard, Σύμβουλος Αξιολόγησης, AGORA  

 

 

 


