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4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ, 4, 5, 6 ΜΑΪΟΥ 2007

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με την
υπ’ αριθμ. 24/07-09-2006 Πράξη του Δ.Σ. αποφάσισε να συνδιοργανώσει το 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριό του με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αθηνών, με θέμα:

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ».
Η

Πανηγυρική

Συνεδρίαση

του

Συνεδρίου

θα

πραγματοποιηθεί

την

Παρασκευή 04/05/2007 στην Αίθουσα «Βεργίνα-Ολυμπία» του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) και ώρα 18:00.
Το Σάββατο 05/05/2007 και ώρα 8:30΄- 21:00΄ και την Κυριακή 06/05/2007
και ώρα 10:00΄- 21:00΄ οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν στο ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) με πρωτότυπες εισηγήσεις στο πλαίσιο της
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωσή
τους, να αποστείλουν με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με courrier έως 20 Νοεμβρίου
2006 το πλήρες κείμενο της εισήγησης εκτυπωμένο σε τρία αντίτυπα και σε
ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές (Times New Roman Greek, γραμματοσειρά 12, μονό διάστιχο) στην ως
άνω διεύθυνση. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 σελίδες Α4. Οι ενδιαφερόμενοι
καταθέτουν μαζί με την εισήγηση και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,
διεύθυνση, e-mail).
- Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει κάποιος σε περισσότερες από μία
ανακοινώσεις, είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

- Σε μία ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από δύο
εισηγητές.
- Η εισήγηση δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί σε άλλο συνέδριο ούτε να έχει
δημοσιευτεί.
Τα κείμενα θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή των Κριτών, γι’αυτό
απαραίτητο είναι να τηρηθεί η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εισηγήσεις
που δεν πληρούν τις αναγραφόμενες προδιαγραφές και την ημερομηνία δεν θα γίνονται
δεκτές. Οι εισηγητές που θα έχουν καταθέσει πλήρη στοιχεία, κυρίως e-mail, θα
ειδοποιηθούν εγκαίρως.
Το Ινστιτούτο μας, όπως γνωρίζετε, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και απευθύνεται πρώτιστα στους εκπαιδευτικούς, ερευνητές και
επιστήμονες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε όλους εκείνους που ασχολούνται με
την Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και με θέματα Παιδείας.
Η είσοδος στο Συνέδριο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Τα μέλη του Ελληνικού
Ινστιτούτου

Εφαρμοσμένης

Παιδαγωγικής

και

Εκπαίδευσης

που

έχουν

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις θα μπορούν να λάβουν δωρεάν το 3ο
τεύχος του περιοδικού «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ».
Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.elliepek.gr) και θα
διανεμηθεί το Σάββατο, 05/05/2007, κατά την εγγραφή των Συνέδρων. Φοιτητές,
Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Προϊστάμενοι Γραφείων συμμετέχουν «Δωρεάν», ως προσκεκλημένοι του Ελληνικού
Ινστιτούτου. Στους συνέδρους θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
θα διενεργηθούν στις 12/5/2007 και στις 19/5/2007 αντιστοίχως, εφόσον δεν υπάρξει
απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σε μια από τις αίθουσες
του Μ.Δ.Δ.Ε. H παρούσα συνιστά πρόσκληση προς τα μέλη. Για περαιτέρω ενημέρωση
τα μέλη να ανατρέξουν στην Ιστοσελίδα μας: www.elliepek.gr.
Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και
Εκπαίδευσης σας ευχαριστεί για τη μέχρι τώρα έμπρακτη υποστήριξή σας στο
Ινστιτούτο.
Με την προσήκουσα τιμή
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ
ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ
ΕΠΙΚ.ΚΑΘ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

