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1ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η
Πξνο ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο αλαθνηλώλεη ζηα κέιε
ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη πξνγξακκαηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Παηδαγσγηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ νξγάλσζε ηνπ 9νπ
Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα»,
θαηά ην δηάζηεκα 28-30 Ννεκβξίνπ 2014 ζηε Φιώξηλα.
Σν Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α. Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο
β. Θεκαηηθά Σπκπόζηα
γ. Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο
Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πλεδξίνπ είλαη νη εμήο:
1.
Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα
2.
Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή
3.
Σρνιηθή Παηδαγσγηθή
4.
Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ
5.
Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία ηεο
Δθπαίδεπζεο
6.
Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία: Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, Σρνιηθά εγρεηξίδηα,
Γηδαθηηθά αληηθείκελα
7.
Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε
8.
Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία: Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία, Παηδαγσγηθή
Αιιειεπίδξαζε, Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε
9.
Δηδηθή Αγσγή – Γπζθνιίεο Μάζεζεο
10. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
11. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο
12. Γηά βίνπ Μάζεζε-Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
13. Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε
14. Σπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή
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15.

Ιζηνξία ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο

Όζεο θαη όζνη ελδηαθέξεζζε λα ιάβεηε κέξνο ζην Σπλέδξην κε πξνθνξηθή ή αλαξηεκέλε
αλαθνίλσζε ή κε ζεκαηηθά ζπκπόζηα ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξίιεςε ηεο
αλαθνίλσζήο ζαο ζηε θόξκα πνπ επηζπλάπηεηαη (400 ιέμεηο), ην αξγόηεξν έσο ηηο 30
Ινπλίνπ 2014, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κέζσ e-mail) ζηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο
δηεπζύλζεηο: α) giordanidis@uowm.gr, β) impetsas@uowm.gr γηα λα πξνσζεζνύλ
εγθαίξσο ζηνπο αξκόδηνπο θξηηέο.
Δθόζνλ εγθξηζεί, ζα πξέπεη λα ζηείιεηε θαη ην ηειηθό θείκελν ηεο αλαθνίλσζήο ζαο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2014 γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). Οη εηζεγεηέο θαη νη εηζεγήηξηεο ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεώλ ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2014. Μεηά
ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ, παξαθαινύληαη νη εηζεγεηέο θαη νη
εηζεγήηξηεο λα εγγξαθνύλ ζην Σπλέδξην κέρξη θαη ηελ 30ή Οθησβξίνπ 2014. Η θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ από όινπο ηνπο εηζεγεηέο ή/θαη ηηο εηζεγήηξηεο θάζε αλαθνίλσζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζπλέδξην είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ηα νλόκαηά ηνπο λα θαηαρσξεζνύλ ζην επηζηεκνληθό πξόγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ θαη ζην ηεύρνο
ησλ πεξηιήςεσλ.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζαο ζηα παξαθάησ ζεκεία:
 Ο ρξόλνο ηεο αλαθνίλσζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά.
 Τα Θεκαηηθά Σπκπόζηα νξγαλώλνληαη από έλαλ Πξόεδξν θαη πεξηιακβάλνπλ 4-5
εηζεγήζεηο θαη έλα Σπδεηεηή. Ο Πξόεδξνο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη παξάιιεια
θαη νκηιεηήο, έρεη ηελ επζύλε λα ππνβάιεη ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξίιεςε ηνπ
Σπκπνζίνπ, ην όλνκα ηνπ Σπδεηεηή, ηα νλόκαηα ησλ νκηιεηώλ θαη ηα θείκελα
ησλ εηζεγήζεσλ, ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα.
 Οη Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο ζα εληαρζνύλ ζηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελόηεηεο.
Ο ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κπξνζηά από ην poster, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Τν κέγεζνο ηεο αλαξηεκέλεο αλαθνίλσζεο πξέπεη λα
είλαη: 0.80 cm x 1.20 cm (θάζεην) θαη λα είλαη επαλάγλσζην από απόζηαζε 2
κέηξσλ.
 Η θαζεκία αλαθνίλσζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 3.000 ιέμεηο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηλάθσλ, ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο πεξίιεςεο). Η
εθηύπσζε ζα είλαη ζε ζειίδα Α4, κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κε
κνλό δηάζηεκα θαη ζα έρεη πεξηζώξηα 4 εθ. δεμηά θαη αξηζηεξά θαη 5,3 εθ. επάλσ
θαη θάησ. Ο ηίηινο θαη ην θείκελν ζα είλαη πιήξσο ζηνηρηζκέλα, ελώ ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ ζα είλαη ζηνηρηζκέλν/α δεμηά.
Οδεγίεο γηα ηελ ζύληαμε ησλ πεξηιήςεσλ
Οη πεξηιήςεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 400 ιέμεηο. Σην θείκελν πξέπεη λα αλαθέξνληαη:


Ο ζεκαηηθόο άμνλαο ζηνλ νπνίν εκπίπηεη ε αλαθνίλσζε



Τν ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο



Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο



Η κεζνδνινγία



Τα απνηειέζκαηα – Σπκπεξάζκαηα
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Οη ιέμεηο – θιεηδηά

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ
Οη πεξηιήςεηο ζα αμηνινγεζνύλ από θξηηέο. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα
ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο θξηηέο ηα αθόινπζα θξηηήξηα:


Η ζρέζε ηεο εξγαζίαο κε ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο ηνπ Σπλεδξίνπ



Η ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνώζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο



Η ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο



Η δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξάμε

Οδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ
ηελ πξώηε ζειίδα ηεο εξγαζίαο ζα πεξηέρνληαη θαηά ζεηξά:
1. Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο (ζηνηρεία πεδά θαη Bold, κεγέζνπο 14΄).
2. Μία θελή γξακκή.
3. Τν νλνκαηεπώλπκν ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ (πξώηα όλνκα, κεηά επώλπκν),
ζηνηρεία Italic, κεγέζνπο 14΄.
4. Γύν θελέο γξακκέο.
5. Θα αθνινπζεί ην θπξίσο θείκελν (ζηνηρεία κεγέζνπο 12΄).
6. Βηβιηνγξαθηθόο πίλαθαο.
7. Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ζηελ αγγιηθή, ηε γαιιηθή ή ηε γεξκαληθή γιώζζα, ην
πνιύ 10 ζεηξέο (ζηνηρεία κεγέζνπο 12΄).
8. Πιήξε ζηoηρεία ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ (νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, δηεύζπλζε κε
Τ.Κ., ηειέθσλν, Fax θαη e-mail).
Οη παξαπνκπέο ζα παξαηίζεληαη ζην θείκελν (π.ρ. Bernstein, 1975: 78-85) θαη νη ηπρόλ
ζεκεηώζεηο/ δηεπθξηλίζεηο θ.ιπ. ζε θάζε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ.
Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:
I.
Βηβιίν
Bernstein, B. (1975). Clαss, codes αnd control: the process in educαtion.
London: RKP.
II.
Κεθάιαην ζε βηβιίν
Bernstein, B. (1979). School cannot compensate for society, In R. CoIeman
(Ed.), School αnd Society. London: RKP.
III.
Άξζξν ζε πεξηνδηθό
Bemstein B. (1995). Code theory and its positioning: a case study in
misrecognition British Journαl of Sociology of Educαtion, 16(1), 3-19.
Η πεξίιεςε (ζε κία από ηηο 3 μέλεο γιώζζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ) θαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ (νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, δηεύζπλζε κε Τ.Κ., ηειέθσλν,
fax θαη e-mail) επηζπλάπηνληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο εξγαζίαο, κεηά από ηε
βηβιηνγξαθία.
Δξγαζίεο ρσξίο ηηο αλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο γηα
αλαθνίλσζε θαη δεκνζίεπζε.
Οη εηζεγεηέο θαη νη εηζεγήηξηεο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζέμνπλ ηα εμήο:
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Κάζε ελδηαθεξόκελνο/ε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλέδξην θαηά αλώηαην
όξην κε δπν αλαθνηλώζεηο, είηε σο πξώηνο είηε σο δεύηεξνο εηζεγεηήο/ηξηα.
Σε θάζε αλαθνίλσζε θαιό είλαη λα κε ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από ηξεηο
εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο.
Η ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην Σπλέδξην έρεη νξηζηεί ζην πνζό ησλ 50 Δπξώ
θαη ζ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη: ν θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ, ηα Πξαθηηθά ηνπ
Σπλεδξίνπ, ην επίζεκν δείπλν θαη θαθέο θαηά ηα δηαιείκκαηα.
Η ζπκκεηνρή γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνύο έρεη νξηζηεί ζην πνζό ησλ 25 Δπξώ θαη ζ’ απηήλ
πεξηιακβάλνληαη: ν θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ, ηα Πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ, ην
επίζεκν δείπλν θαη θαθέο θαηά ηα δηαιείκκαηα.
Η απιή παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ έρεη νξηζηεί ζηα 10 Δπξώ
θαη ζ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη: ν θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ θαη θαθέο θαηά ηα
δηαιείκκαηα.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σπλέδξην, ηε δηακνλή ζαο θ.ιπ. ζα βξίζθεηε
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Δ.Δ.: www.pee.gr
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ : www.uowm.gr

Δπηθνηλσλία:
Ι Θσίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Φιώξηλαο, 2385055033
Γ. Ινξδαλίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Φιώξηλαο, 2385055062
Παξαθαινύκε, ηέινο, λα ξπζκίζεηε ηηο νηθνλνκηθέο ζαο εθθξεκόηεηεο γηα ζέκαηα
εγγξαθώλ θαη ζπλδξνκώλ, κε θαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, Αξ. Λνγαξηαζκνύ
121/780825-95. Γη’ απηά ηα ζέκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Τακία ηεο Π.Δ.Δ.,
θ. Γεώξγην Αξαβαλή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην ηειέθσλν:
210-9632336.
Με θηιηθνύο θαη ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,

Ο Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Κσλζηαληίλνο Γ. Μαιαθάληεο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Γεώξγηνο Γξόιιηνο
Καζεγεηήο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
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