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SAVE THE DATE for a very special professional learning opportunity! 

 Athens College in collaboration with The Out of Eden Learn team at Project Zero at the Harvard Graduate 
School of Education is organizing a Panhellenic symposium on June 17-18, 2021, 5-8 pm. 

Out of Eden Learn (OOEL) is an online learning community and research initiative from Project Zero at the 
Harvard Graduate School of Education. Since the early days of OOEL, educators in Greece have actively 
participated in the project. Over the past year, in conjunction with the 21st Skills Lab Initiative of the Ministry 
of Education, educators across many different contexts in Greece have participated in OOEL. 

OOEL’s core learning philosophy invites young people to slow down to carefully observe the world and listen 
attentively to others, exchange stories and perspectives, and make connections between their own lives and 
bigger human stories. The project offers a variety of curricula and tools to support these learning goals. 

On the 17th and 18th of June, join us in exploring OOEL pedagogies and practices with Project Zero researchers: 
Liz Dawes Duraisingh, Carrie James, Shari Tishman, Sarah Sheya, Christina Smiraglia, and Madison Sorel. The 
conference will also include interactive workshops facilitated by Greek teachers who have applied OOEL 
practices across grade levels and content areas. Symporium participants will also be invited to attend a virtual 
exhibition highlighting classroom practices from educators who have been participating in Out of Eden Learn. 

This symposium is supported by The Germanacos Foundation. Information on registration, programming, and 
scheduling details will be forthcoming. 

Please note: The working language of the Symposium will be English, with some breakout sessions in Greek. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

Παίρνοντας χρόνο για ανταλλαγή αφηγήσεων και παγκόσμιων διασυνδέσεων  
 Διδασκαλία και μάθηση μέσω του προγράμματος “Out of Eden Learn” 

17 και 18 Ιουνίου 2021, 5-8 μ.μ. 
 

 
Εικόνα: εργασία μαθητών από την τάξη της κας Κυριακής Μέλλιου, στον Πειραιά, Ελλάδα 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για μια ιδιαίτερη ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης!  

Το Κολλέγιο Αθηνών σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα “Out of Eden Learn” του Οργανισμού 
Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard διοργανώνει Πανελλήνιο Συμπόσιο 

στις 17-18 Ιουνίου 2021, 17.00-20.00 μ.μ. 

Το Out of Eden Learn (OOEL) είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα, που αποτελεί ερευνητική 
πρωτοβουλία του Οργανισμού Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard. Από την 
έναρξη του OOEL, εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα συμμετείχαν ενεργά στο έργο. Τη φετινή σχολική χρονιά, το 
έργο υποβλήθηκε στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του 
Υπουργείου Παιδείας (Πλατφόρμα 21+), με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα.  
Η βασική παιδαγωγική φιλοσοφία του OOEL εστιάζει στο να ενθαρρύνει τους μαθητές να επιβραδύνουν, για 
να παρατηρήσουν προσεκτικά το τοπικό τους περιβάλλον, να ακούσουν προσεκτικά τους άλλους, να 
ανταλλάξουν ιστορίες και απόψεις και να κάνουν διασυνδέσεις ανάμεσα στις προσωπικές τους εμπειρίες και 
οικουμενικά ζητήματα της ανθρωπότητας. Το έργο προσφέρει μια ποικιλία «μαθησιακών ταξιδιών» 
(προγραμμάτων) και εκπαιδευτικών εργαλείων για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων. 
Στις 17 και 18 Ιουνίου, ελάτε μαζί μας να εξερευνήσουμε τις παιδαγωγικές πρακτικές του OOEL με τους /τις 
ερευνητές του Project Zero: Liz Dawes Duraisingh, Carrie James, Shari Tishman, Sarah Sheya, Christina 
Smiraglia και Madison Sorel. Το συμπόσιο θα περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά εργαστήρια, που θα 
υλοποιηθούν από Έλληνες εκπαιδευτικούς, που έχουν εφαρμόσει τις πρακτικές του OOEL σε πολλές τάξεις 
και βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο προσκαλούνται επίσης να παρακολουθήσουν και 
να αλληλεπιδράσουν με μια εικονική έκθεση, που θα περιλαμβάνει τις διδακτικές πρακτικές που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στο Out of Eden Learn. 
Το συμπόσιο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Germanacos. Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και το 
πρόγραμμα του συμποσίου θα είναι σύντομα διαθέσιμες.  
Σημείωση: Η γλώσσα εργασίας του συμποσίου θα είναι τα Αγγλικά, με επιλεγμένες παράλληλες συνεδρίες 
στα Ελληνικά. 
Πληροφορίες: κα Λίζα Στρούτζα (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798145, lstroutza@athenscollege.edu.gr), κα 
Πολυάνθη Τσίγκου (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798265)ή στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Αθηνών: 
www.athenscollege.edu.gr  

http://www.athenscollege.edu.gr/

