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    Αξ. πξση.: 479 

 

 

ΙΕ΄ ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ 

International Scientific Conference eRA-8 

«Η πκβνιή ηεο Σερλνινγίαο ζηελ Επηζηήκε, ηελ Οηθνλνκία,  

ηελ Κνηλσλία θαη ηελ Εθπαίδεπζε» 

 
 

Πξνο ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηεο Παηδαγσγηθήο Εηαηξείαο Ειιάδνο 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο αλαθνηλώλεη ζηα 

κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη πξνγξακκαηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηo 

Σ.Δ.Ι. ηνπ Πεηξαηά, ην ΙΔ  ́ Γηεζλέο πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο– 

International Scientific Conference eRA-8 κε ζέκα: «Η πκβνιή ηεο Σερλνινγίαο 

ζηελ Δπηζηήκε, ηελ Οηθνλνκία, ηελ Κνηλσλία θαη ηελ Δθπαίδεπζε», θαηά ην δηάζηεκα 

23-25 επηεκβξίνπ 2013 ζηνλ Πεηξαηά (T.E.I. Πεηξαηά, Π. Ράιιε θαη Θεβώλ 250, 

Αηγάιεσ). 
 

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πλεδξίνπ είλαη νη εμήο:  

 Δθπαίδεπζε θαη Σερλνινγία,  

 Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

 ρνιηθή Παηδαγσγηθή 

 Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία: Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ρνιηθά εγρεηξίδηα, 

Γηδαθηηθά αληηθείκελα, Αμηνιόγεζε 

 Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία: Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία, Παηδαγσγηθή 

Αιιειεπίδξαζε, πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Δηδηθή Αγσγή 

 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο  

 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο  

 Γηά βίνπ Δθπαίδεπζε – Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ 

 Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 

 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

 Ιζηνξία ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο  
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Γιώζζεο ηνπ πλεδξίνπ ζα είλαη ηα Ειιεληθά θαη ηα Αγγιηθά.  
 

εκαληηθέο Ηκεξνκελίεο: 

30 Ινπιίνπ 2013  Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πεξηιήςεσλ 

30 Απγνύζηνπ 2013 Αλαθνίλσζε πεξηιήςεσλ πνπ έγηλαλ 

δεθηέο 

30 Οθησβξίνπ 2013  Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πιήξνπο 

θεηκέλνπ 

 

Όζεο θαη όζνη ελδηαθέξεζζε λα ιάβεηε κέξνο ζην πλέδξην κε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε, ζα 

πξέπεη λα ζηείιεηε ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο ηεο αλαθνίλσζήο ζαο (κέρξη 200 ιέμεηο, ζηα 

ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά) κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

anastpamouk@gmail.com, κε ηελ έλδεημε γηα ην πλέδξην eRA-8, γηα λα πξνσζεζεί 

εγθαίξσο ζηνπο αξκόδηνπο θξηηέο. ην ηέινο ηεο πεξίιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη 

ε ζεκαηηθή ελόηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε αλαθνίλσζε.  

Κάζε εηζεγεηήο ζπκκεηέρεη ζην πλέδξην κε κία κόλν αλαθνίλσζε. ε θάζε αλαθνίλσζε 

δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από ηξεηο εηζεγεηέο. Δίλαη δπλαηόλ, 

σζηόζν, θάπνηνο εηζεγεηήο λα ζπκκεηέρεη θαη ζε δεύηεξε αλαθνίλσζε, σο δεύηεξνο ή 

ηξίηνο εηζεγεηήο.  

 

 

Η πεξίιεςε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε Word, σο εμήο:  

 

Σίηινο ηεο αλαθνίλσζεο (16pt, Bold)  

Όλνκα θαη ηδηόηεηα ηνπ εηζεγεηή/εηζεγεηώλ  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εηζεγεηώλ (12pt)  

Ο ηίηινο θαη ην θείκελν λα είλαη πιήξσο ζηνηρηζκέλα,  

Οη ιέμεηο «πεξίιεςε» θαη “abstract”, ζην θέληξν (12pt)  

Να αλαθέξνληαη κέρξη 5 ιέμεηο–θιεηδηά (11pt,)  

Η εθηύπσζε λα είλαη ζε ζειίδα Α4, ζε γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κε κνλό 

δηάζηεκα θαη λα έρεη πεξηζώξηα 4 εθ. δεμηά θαη αξηζηεξά θαη 5,3 εθ. επάλσ θαη θάησ 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζαο θαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Ο ρξόλνο ηεο αλαθνίλσζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά. 

 Η παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ είλαη ειεύζεξε θαη δσξεάλ.  

 Όζνη επηζπκνύλ λα παξαιάβνπλ ην θάθειν κε ην πιηθό ηνπ πλεδξίνπ (CD κε ηηο 

πεξηιήςεηο ησλ αλαθνηλώζεσλ, Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο θ.ιπ.) πξέπεη λα 

θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 10 €.  

 Οη εηζεγεηέο θαη όζνη ην επηζπκνύλ θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 50 € γηα ηελ έληππε 

έθδνζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

 H θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό:  

Εκπνξηθή Σξάπεδα 4862 9369 (IBAN: GR 8801200350000000048629369). Η 

θαηάζεζε πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ην πλέδξην, κέρξη ηηο 16 επηεκβξίνπ 2013.  
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Η θαζεκία αλαθνίλσζε ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 3.000 ιέμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πηλάθσλ, ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο πεξίιεςεο).  

 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πλέδξην ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Δ.Δ.:  www.pee.gr θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά: www.era.teipir.gr  
 

Επηθνηλσλία:  
Αλ. Πακνπθηζόγινπ: ηει: 6932-301641 θαη 210-2433407  

e-mail: anastpamouk@gmail.com  

 

  

                                         Με θηιηθνύο θαη ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

 

 

                  Ο Πξόεδξνο                                                             Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Δ. Μαιαθάληεο                                                    Θσκάο Μπάθαο             

    Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο                                                  Επίθνπξνο Καζεγεηήο 

     Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ                                                   Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ                                                                                                     
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