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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 8νπ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ:ΣΟΤ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ: 

18-19 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΣΑΗ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ Δ ΚΑΘΔ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΣΟ: 

8o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΣΖΝ 

ΑΘΖΝΑ: ΜΔ ΘΔΜΑ: 

«ΣΟ «ΣΗ» ΚΑΗ ΣΟ «ΠΧ» ΣΖΝ ΑΓΧΓΖ,ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ,ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ, 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΑΘΖΖ : ΑΚΟΤΧ ΚΑΗ ΞΔΥΝΧ-ΒΛΔΠΧ ΚΑΗ ΘΤΜΑΜΑΗ- ΚΑΝΧ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΧ» 

 

ΑΘΖΝΑ: 18-19 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

 

ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ :18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2016,ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

ΧΡΑ 17:00-21:00 ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ: ΟΓΟ 

ΠΔΜΑΕΟΓΛΟΤ 5 ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΤ ΓΧΝΗΑ. 
 

 

Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΗΖΓΖΔΧΝ ΘΑ ΓΗΝΔΗ: ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

ΣΗΣΑΝΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 52: ΑΒΒΑΣΟ, 19/11/2016, ΧΡΑ 08:00-21.00, 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ. 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.)  

Μαξαζιή 35 

Σ.Κ.:106 76, Αζήλα    

e-mail: 8synedrioelliepek2016@gmail.com  

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.elliepek.gr 

Αζήλα, 21/03/2016 
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Σν Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) δηνξγαλώλεη ην 8ν Παλειιήλην πλέδξηό ηνπ κε ΘΔΜΑ: 

«ΣΟ «ΣΗ» ΚΑΗ ΣΟ «ΠΧ» ΣΖΝ ΑΓΧΓΖ,ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ, ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ , 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΑΘΖΖ : ΑΚΟΤΧ ΚΑΗ ΞΔΥΝΧ-ΒΛΔΠΧ ΚΑΗ ΘΤΜΑΜΑΗ-ΚΑΝΧ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΧ»: ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ: 18-19 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2016. 

 Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΤΣΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΗ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ «ΣΗ» ΚΑΗ ΣΟ «ΠΩ» 

ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.: 

1. ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ . 

2. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

3. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

4. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ. 

5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ. 

6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

7. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

8. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

9. ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

10. Ζ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

11. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

12. Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖΖ. 

13. Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΊΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  

14. Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

15. ΠΟΛΤΠΟΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ  

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

16. Ο ΧΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΣΟΤ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ . 

17. ΘΔΑΣΡΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

18. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

19. ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

20. ΦΗΛΑΝΑΓΝΧΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  

21.OI ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

Οη θαηεπζύλζεηο πνπ παξνπζηάζακε δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εηζεγεηέο από ηελ 

Πξνζρνιηθή Αγσγή, Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, Μέζε Δθπαίδεπζε, Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, αιιά θαη ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο αλζξώπηλεο δηαλόεζεο, λα 

εληάμνπλ ηελ εηζήγεζή ηνπο ζε κηα από ηηο αλαγξαθόκελεο θαηεπζύλζεηο, λα  

αλαδείμνπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ην ηδηαίηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ησλ θαηεπζύλζεσλ 

θαη λα δώζνπλ ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο, ηόζν ζηελ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, όζν θαη ζην επηζηεκνινγηθό θαη ιεηηνπξγηθό γίγλεζζαη όισλ ησλ 
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ζπλαθώλ επηζηεκώλ, πνπ ζπληζηνύλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζεκαηηθή καο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο. 

Κάζε εηζεγεηήο κπνξεί λα επηιέμεη κία από ηηο 21 ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ θαη λα 

αλαδείμεη ηελ Παηδαγσγηθή, Δθπαηδεπηηθή,  Δπηζηεκνινγηθή, Λεηηνπξγηθή θαη 

Αλζξσπηζηηθή ηεο ζπκβνιή  ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε.  Δπεηδή νη εηζεγήζεηο εθηόο από ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκβνιή ζην ζπλέδξην,  

ζα  αλαξηεζνύλ  ζηα πξαθηηθά  ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ:  (ΔΛΛΗΔΠΔΚ). 

ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ηεξεζεί ε επηζηεκνληθή δενληνινγία. Οη  εηζεγεηέο θαη νη 

ζπλεηζεγεηέο έρνπλ ηην απόλσηη επιζηημονική και νομική  εσθύνη ηφν κειμένφν ηοσς, 

ηόζο ζηην περίληυη όζο και ζηο ηελικό κείμενο, ποσ θα ανακοινφθεί και θα δημοζιεσθεί.   

Ζ Παλεγπξηθή πλεδξίαζε ηνπ πλεδξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

18/11/2016 θαη ώξα 17:00–21:00 ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ: ΠΔΜΑΕΟΓΛΟΤ 5  

ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΤ ΓΩΝΗΑ. Οη δε αλαθνηλώζεηο ζα γίλνπλ: ην ΑΒΒΑΣΟ 19/11/2016 ώξα 

8:00-21:00: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΗΣΑΝΗΑ,ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 52 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα απνζηείινπλ έσο 10 Μαΐνπ 2016, ηελ πεξίιεςε 

ηεο εηζήγεζήο ηνπο ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Έληππν Τπνβνιήο Πεξίιεςεο ηεο 

εηζήγεζεο. Μεηά από απηήλ ηελ εκεξνκελία νπδεκία εηζήγεζε ζα γίλεηαη δεθηή. Οη 

πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ ζα θπκαίλνληαη από 400 έσο 500 ιέμεηο (Times New 

Roman Greek, γξακκαηνζεηξά 12, κνλό δηάζηηρν) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ΑΡΑ, θαη ζα απνζηέιινληαη ΜΟΝΟΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ζην MAIL: 8synedrioelliepek2016@gmail.com  

Οη εηζεγεηέο θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ηεο εηζήγεζήο ηνπο είλαη απαξαίηεην 

λα γξάςνπλ ζην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΔΗ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ :  

ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΣΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ 

«ΣΗ» ΚΑΗ ΣΟ «ΠΧ» ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

1. ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ . 

2. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

3. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

4. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ. 

5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ  

ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ. 

6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

7. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

8. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ. 

9. ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

10.  Ζ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 
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11. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

12. Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

13. Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΊΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

14. ΣΟ «ΣΗ «ΚΑΗ ΣΟ «ΠΧ» ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ. 

15. ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

16. Ο ΧΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ. 

17. ΘΔΑΣΡΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

18. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

19. ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

20. ΦΗΛΑΝΑΓΝΧΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

21. ΟΗ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαζέηνπλ καδί κε ηελ πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο ηνπο πιήξε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, θνξέα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, e-

mail. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη αζαθή ή ιαλζαζκέλα δελ 

ζα ππάξμεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ε εξγαζία δελ ζα αθνινπζήζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθνίλσζεο. 

Οη πεξηιήςεηο ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία ζα ζηαινύλ από ην 

ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ. αλώλπκα γηα αμηνιόγεζε ζε θξηηέο, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ δελ 

θνηλνπνηνύληαη ζηνπο θξηλόκελνπο θαη ηαλάπαιηλ. Σα θείκελα ζα θξηζνύλ κε ην 

ζύζηεκα ΣΖ ΓΗΠΛΖ ΣΤΦΛΖ ΚΡΗΖ. Αλαθνηλώλεηαη όηη όζνη από ηνπο 

εηζεγεηέο δε ιάβνπλ κήλπκα ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ζην πξνζσπηθό ηνπο ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν έσο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2016, ζεκαίλεη όηη ε πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο ηνπο 

ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΘΔΗ. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηζήγεζεο ,ε αλάξηεζε ζα γίλεη κεηά από 

έλαλ δεύηεξν έιεγρν θαη ζε πεξίπησζε θάπνηαο αζάθεηαο ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

πξώην εηζεγεηή, ώζηε ην πιήξεο θείκελν πνπ ζα αλαξηεζεί λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο 

αλαθνίλσζεο. Οι ειζηγηηές και οι ζσνειζηγηηές έτοσν ηην αποκλειζηική επιζηημονική και 

νομική εσθύνη για ηο κείμενο ηης ανακοίνφζής ηοσς, καθώς και ηης ηελικής ανάρηηζης 

ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΔΛΛΙΔΠΔΚ. 

εκεηώλεηαη όηη δελ ζα ππάξμεη άιιε εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία.  

ΗΜΔΙΩΗ: ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΜΟΝΟΝ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΑΡΞΔΙ ΚΑΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΠΡΟΒΟΛΗ. 

Αλ ππάξμεη παξέκβαζε θαηά ηε δηπιή ηπθιή θξίζε από ηνπο θξηηέο, ζα ζηαιεί 

εγθαίξσο ε πεξίιεςε ζηνλ εηζεγεηή γηα ηηο αλαγθαίεο δηνξζώζεηο. Οη εηζεγεηέο θαη νη 

ζύλεδξνη ζα γλσξίδνπλ εγθαίξσο ηνλ ρώξν, ηελ αίζνπζα, θαη ηνλ ρξόλν ησλ 

αλαθνηλώζεώλ ηνπο, εθ’ όζνλ επηζθεθζνύλ ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε 

www.elliepek.gr, ζηελ νπνία ζα αλαξηώληαη όιεο νη ζρεηηθέο κε ην ζπλέδξην 

http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
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αλαθνηλώζεηο. Άιιε κνξθή ελεκέξσζεο γξαπηή ή ηειεθσληθή δελ ζα ππάξμεη. 

Παξαθαινύληαη νη εηζεγεηέο λα ηεξήζνπλ ηε δενληνινγία ηεο επηθνηλσλίαο.  

Κάζε εηζεγεηήο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο σο πξώηνο εηζεγεηήο ζε κία ή δύν 

εηζεγήζεηο ,θαη σο δεύηεξνο , ηξίηνο ή ηέηαξηνο εηζεγεηήο ζε πεξηζζόηεξεο ηεο 

κίαο. Σν αληίηηκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πλέδξην κε αλαθνίλσζε, ην θαηαβάιινπλ θαη 

όινη νη ζπλεηζεγεηέο. ε θάζε αλαθνίλσζε δελ ζα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από 

ηέζζεξηο εηζεγεηέο. 

Γηα όιεο ηηο εηζεγήζεηο νη εηζεγεηέο θαη ζπλεηζεγεηέο έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην είλαη πξναηξεηηθή. Σν Ηλζηηηνύην δελ θαιύπηεη 

έμνδα κεηάβαζεο, επηζηξνθήο, δηακνλήο θιπ. ησλ ζπλέδξσλ. Όζνη ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλέδξην σο εηζεγεηέο ή σο κέιε ηνπ ΔΛΛΗΔΠΔΚ ή σο 

αθξναηέο απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηνπ πλεδξίνπ.  

1) Κάζε εηζεγήηξηα/εηζεγεηήο, είηε επηζπκεί λα παξνπζηάζεη εηζήγεζε αηνκηθά 

είηε νκαδηθά ζην ζπλέδξην, θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 15 επξώ αλά εηζεγεηή ή 

ζπλεηζεγεηή , πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ, γηα θάιπςε δαπαλώλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

2) ε όζνπο ζα ζπκκεηάζρνπλ σο εηζεγεηέο ή ζπλεηζεγεηέο ζην ζπλέδξην ζα 

δνζεί: α) ην πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ β) βεβαίσζε αλαθνίλσζεο ηεο εηζήγεζήο ηνπο. 

3) ε όζα κέιε ηνπ ΔΛΛΗΔΠΔΚ επηζπκνύλ λα αλαλεώζνπλ ηελ εγγξαθή 

ηνπο ή ζε όζνπο εγγξαθνύλ σο λέα κέιε ζα δνζεί: α) Σν πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ β) 

βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο .γ)Βεβαίσζε εγγξαθήο ή αλαλέσζεο κέινπο ηνύ 

ΔΛΛΗΔΠΔΚ. 

4) ΜΟΝΟΝ Πξνπηπρηαθνί θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο εηζεγεηέο ή 

ζπλεηζεγεηέο ζπκκεηέρνπλ ΓΧΡΔΑΝ θαη ζα ηνπο δνζεί: α) Σν Πξόγξακκα ηνπ 

πλεδξίνπ β) Βεβαίσζε αλαθνίλσζεο ηεο εηζήγεζήο ηνπο . 

5) ε όζνπο επηζπκνύλ απιώο λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην ε είζνδνο 

είλαη δσξεάλ θαη ζα δνζεί κόλνλ βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ηνπ πλεδξίνπ.  

Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην κε εηζήγεζε ζεκαίλεη πιήξε απνδνρή ησλ όξσλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, γη’ απηό απαξαίηεην είλαη λα ηεξεζεί 

ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη όιεο νη άιιεο 

πξνδηαγξαθέο. Δηζεγήζεηο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο αλαγξαθόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο. 
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αο ελεκεξώλνπκε όηη: 

 Ζ εηζήγεζε δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά.  

 Με επζύλε ησλ εηζεγεηώλ νη εηζεγήζεηο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαθνηλσζεί ή 

δεκνζηεπζεί ζε άιιν ζπλέδξην. Ζ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΩΝ ΔΗΖΓΖΔΩΝ ΣΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ. ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΜΟΝΟΝ 

,ΔΦΟΟΝ ΣΟ ΠΛΖΡΔ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΟ ΔΥΟΤΝ 

ΑΠΟΣΔΗΛΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΣΟ ΜΑΗΛ: 

8synedrioelliepek2016@gmail.com ΜΔΥΡΗ: 30/9/2016 ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ www.elliepek.gr. Σν ηειηθό θείκελν ηεο εηζήγεζεο δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 4000 ιέμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίιεςεο θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο ην ηειηθό θείκελν ζα πεξηέρεη πεξίιεςε ζηα Διιεληθά 

θαη ζε κία από ηηο μέλεο γιώζζεο: Αγγιηθή, Γεξκαληθή, Γαιιηθή, Ηηαιηθή. Ζ 

ηειηθή αλάξηεζε ησλ εηζεγήζεσλ ζα γίλεη κέρξη 30.1.2017. 

 Σν Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο είλαη 

ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη απεπζύλεηαη πξώηηζηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζώο θαη ζε 

όζνπο αζρνινύληαη κε ηελ Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή θαη Δθπαίδεπζε, ηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σέρλεο θαη 

ηεο επξύηεξεο δηαλόεζεο. 

Σν πξόγξακκα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ θαη νη 

εηζεγεηέο ζα γλσξίδνπλ ηα ρώξν θαη ηελ αίζνπζα πνπ ζα γίλεη ε αλαθνίλσζή ηνπο. 

Επαναλαμβάνοςμε όηι οι ανακοινώζειρ θα γίνοςν πποθοπικά και δεν θα ςπάπξει 

ηλεκηπονική ςποζηήπιξη ή άλλη παπεμθεπήρ ςποδομή για πποβολή. 

Σν Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο 

πξνζθαιεί ηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή, επηζηεκνληθή θαη πνιηηηζκηθή 

θνηλόηεηα ζε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ώζηε κε ηελ παηδεία ηνπ λνπ θαη ηεο ςπρήο, λα 

νδεγεζεί ε θνηλσλία καο ζηνλ εμαλζξσπηζκό ηνπ αλζξώπνπ, θαη λα γίλεη «ν άλζξσπνο 

γηα ηνλ άλζξσπν ηεξό νλ». Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο εθηόο από ηελ 

επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή ,ιεηηνπξγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζπκβνιή είλαη θαη έλα 

πνιινζηεκόξην αλαθνξάο ζηνπο αγσληδόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, 

πνπ ππεξβαίλνληαο ηηο αλζξώπηλεο δπλάκεηο ηνπο ,κεηαβάιινπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

απηνηέιεηα ζε αλζξσπηζηηθή δξάζε , δειαδή: «ην γλώλαη θαη εηδέλαη ζε βνύιεζζαη θαη 

δξαλ». Ζ θνηλσλία έρεη απνζέζεη όιεο ηηο ειπίδεο ηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ 

βαζκίδσλ, πνπ κε γλώκνλα ηε ζύδεπμε ηεο ζεσξίαο κε ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε πξάμε 

θαη ηαλάπαιηλ, εθπαηδεύνπλ ηελ λέα ειιεληθή γεληά κε παηδαγσγηθή επζύλε, ώζηε λα 

θαηαζηεί ξσκαιέα ζην λνπ θαη ζην ήζνο ελάληηα ζηηο πνιιαπιέο αληημνόηεηεο ηεο δσήο, 

«ζε έλα ζρνιείν από ηε δσή ,κε ηε δσή, γηα ηε δσή».  

 

mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
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Γηα ην Γ.. ηνπ ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ Δ. ΠΑΠΑ 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ 

 Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ. ΣΤΛ ΒΑΓΗΑΝΟ 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΖΝΧΝ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

& ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) 

Μαξαζιή 35, Σ.Κ.:106 76, Αζήλα 

e-mail: 8synedrioelliepek2016@gmail.com 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.elliepek.gr 

 

8Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

«ΣΟ «ΣΙ» ΚΑΙ ΣΟ «ΠΩ» ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ,ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ,ΣΗΝ 

ΔΡΔΤΝΑ ,ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΑΚΟΤΩ ΚΑΙ ΞΔΥΝΩ-ΒΛΔΠΩ ΚΑΙ 

ΘΤΜΑΜΑΙ-ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΑΒΑΙΝΩ». 
ΑΘΖΝΑ: 18-19 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2016.  

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σίηινο εηζήγεζεο:  

Αλαγξαθή θαηεύζπλζεο ηεο εηζήγεζήο ζαο, πνπ επηιέμαηε, 

ζύκθσλα κε ηηο 21 θαηεπζύλζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ: Π.Υ. 

5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ:ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ. 

Ολνκαηεπώλπκν πγγξαθέσλ, Ιδιόηηηα ζςγγπαθέων: 

1νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

2νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

3νο - 4νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

Φορέας ( Α/θμια, Β/θμια, 

Πανεπιζηήμιο ή άλλες 

σπηρεζίες): 

 

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΟ: ΣΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΔΗΖΓΖΖ. 

mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
http://www.elliepek.gr/
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Ζ ΔΗΖΓΖΖ ΘΑ ΓΗΝΔΗ 

ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΦΟΡΗΚΑ ΜΔ 

ΑΜΔΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟ 

ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ.ΓΔΝ 

ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, 

ΟΤΣΔ ΤΠΆΡΥΔΗ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ- 

ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΛΠ. 

ΑΜΔΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟ 

ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ. 

 

Παξαθαιώ δώζηε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα όινπο ηνπο 

εηζεγεηέο:  

1. ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πνπ λα ηζρύεη 2. αξηζκό θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ 3. πιήξε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε. ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΤΣΑ 

ΓΔΝ ΓΖΜΟΗΔΤΟΝΣΑΗ. 

 

1νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

2νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

3νο - 4νο Δηζεγεηήο/ηξηα:  

 

 

Οη πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ ζα θπκαίλνληαη από 400 έσο 500 ιέμεηο (Times New 
Roman Greek, γξακκαηνζεηξά 12, κνλό δηάζηηρν) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ΑΡΑ, θαη ζα απνζηέιινληαη ΜΟΝΟΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ζην: 8synedrioelliepek2016@gmail.com .  

 

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο Πεξίιεςεο Δηζήγεζεο: 

 10 Μαΐνπ 2016 

Κείκελν Πεξίιεςεο ηεο Δηζήγεζεο 

mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com
mailto:8synedrioelliepek2016@gmail.com

