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Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της
Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με τo ΤΕΙ του
Πειραιά, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο e R A – 5 με θέμα: «Συμβολή της Τεχνολογίας
στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση», κατά το διάστημα
15-18 Σεπτεμβρίου 2010 στο Πειραιά (T.E.I. Πειραιά, Π. Ράλλη και Θηβών 250,
Αιγάλεω)
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Προφορικές Ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
• Εκπαίδευση και Τεχνολογία,
• Έρευνα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
• Ιστορία των τεχνολογιών
• Κράτος και τοπικά προγράμματα
Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλικά
Σημαντικές Ημερομηνίες
01/06/10
15/06/10

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων
Ανακοίνωση περιλήψεων που έγιναν
δεκτές
30/07/10
Λήξη προθεσμίας υποβολής πλήρους
κειμένου
Ανακοίνωση του 30/08/10 της αποδοχής για δημοσίευση στα πρακτικά.
Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με Προφορική Ανακοίνωση,
θα πρέπει να στείλετε το κείμενο της περίληψης ανακοίνωσής σας (στα αγγλικά και
ελληνικά) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο anpam@otenet.gr, με την ένδειξη (για το
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Συνέδριο e R A – 5), για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές και, εφόσον
εγκριθεί, να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά.
Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί σε Word2000+, με TIMES NEW ROMAN, ως
εξής:
Τίτλος του εγγράφου (16pt, Bold)
Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διευθύνσεις και ιδιότητα των συντακτών, (12pt)
Η λέξη «περίληψη», στο κέντρο (12pt)
Το κείμενο της περίληψης 200-400 λέξεις (11pt),
Λέξεις κλειδιά, μέχρι 5 (11pt,)
Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:
• Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
• Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν
4-5 εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι
παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την
περίληψη του Συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών
και τα κείμενα των εισηγήσεων, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
Η καθεμία ανακοίνωση θα είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, δεν θα υπερβαίνει τις
3.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της
περίληψης). Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με
μονό διάστημα, θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο
τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των
συγγραφέα/ων, θα είναι στοιχισμένο/α δεξιά.
Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
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Το πλήρες κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες ,
συμπεριλαμβάνοντας πινάκες, διαγράμματα φωτογραφίες, βιβλιογραφία). Το
πλήρες κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα.
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Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση
και δημοσίευση.
- Οι εισηγητές θα πρέπει επίσης να προσέξουν τα εξής: σε μία ανακοίνωση καλό είναι να
μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές.
Η συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σ’
αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, το επίσημο δείπνο, ο φάκελος του
Συνεδρίου και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην
ιστοσελίδα της Π.Ε.Ε.: www.pee.gr
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πειραιά: www.era.teipir.gr
Επικοινωνία:
Ειδ. Γραμματέα ΠΕΕ Αν. Παμουκτσόγλου: 6932301641,
e-mail: anpam@otenet.gr
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νου Μαλαφάντη: 210-3688082, 210-3688078
Παρακαλούμε, τέλος, να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες για θέματα
εγγραφών και συνδρομών, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού
121/780825-95. Γι’ αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία της
Π.Ε.Ε., κ. Γεώργιο Αραβανή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
τηλέφωνο: 210-9632336.
Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρία Βαϊνά
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