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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 ην 

Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Παηδαγσγηθό Τκήκα Νεπηαγσγώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ 

Ησαλλίλσλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ 10νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα: «Λνγνηερλία 

θαη Παηδεία», θαηά ην δηάζηεκα 4 – 6 Ννεκβξίνπ 2016 ζηα Ησάλληλα.  

 

Σν Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ πεξηιακβάλεη:  

α. Πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο 

β. Θεκαηηθά ζπκπόζηα 

γ. Αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο 

 

Οη ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πλεδξίνπ είλαη νη εμήο:  

 Ζ ινγνηερλία σο κνξθσηηθό ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνύ 

 Αξραία ειιεληθή ινγνηερλία θαη Παηδεία 

 Νενειιεληθή ινγνηερλία θαη Παηδεία 

 Παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ινγνηερλίαο 

          Λνγνηερλία θαη Αγσγή                

                Λνγνηερλία θαη θξηηηθή ζθέςε 

               Λνγνηερλία θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

                Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή αγσγή 

                Λνγνηερλία, ζηνραζκόο, σξηκόηεηα 

 Ψπρνινγηθέο δηαζηάζεηο θαη εξκελείεο ηεο ινγνηερλίαο 

                Λνγνηερλία θαη εζηθή αλάπηπμε 
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   Λνγνηερλία θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

                Λνγνηερλία θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

                Λνγνηερλία θαη Ψπραλάιπζε 

 Λνγνηερλία θαη ζρνιείν. Εεηήκαηα δηδαθηηθήο θαη εθαξκνγέο 

                 Λνγνηερληθή ζεσξία θαη δηδαθηηθή πξάμε 

                 Τα ζρνιηθά βηβιία ινγνηερλίαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο          

                 δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – Παηδαγσγηθή θαη κεζνδνινγηθή  

                 θξηηηθή 

                  Τα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ καζήκαηνο ηεο  

                 ινγνηερλίαο – Παηδαγσγηθή θαη κεζνδνινγηθή θξηηηθή 

                  Ζ μέλε ινγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε 

                  Λνγνηερλία θαη γισζζηθή δηδαζθαιία 

                  Τα αλαγλσζηηθά βηβιία ησλ ινγνηερλώλ 

 Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ινγνηερλίαο 

 Λνγνηερλία θαη Θέαηξν 

 Λνγνηερλία θαη Ηζηνξία 

 Λνγνηερλία θαη Κηλεκαηνγξάθνο 

 Λνγνηερλία θαη θύιν 

 Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο. Θεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά 

       δεηήκαηα 

              Ζ έξεπλα ζην ρώξν ηεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά θαη λένπο  

                    Ζ παηδηθή ινγνηερλία θαη ε δηδαζθαιία ηεο 

 Τν ιατθό θαη ην έληερλν παξακύζη 

 Καιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο Φηιαλαγλσζίαο 

                   Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο 

                   Πξνγξάκκαηα Φηιαλαγλσζίαο ζην ζρνιείν 

   Πξνγξάκκαηα Φηιαλαγλσζίαο ζε θνηλσληθέο νκάδεο 

 Λνγνηερλία θαη Δηδηθή Αγσγή 

 

Όζεο θαη όζνη ελδηαθέξεζζε λα ιάβεηε κέξνο ζην Σπλέδξην κε πξνθνξηθή ή 

αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε ή κε ζεκαηηθό ζπκπόζην ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηελ πεξίιεςε 

ηεο αλαθνίλσζήο ζαο ζηε θόξκα πνπ επηζπλάπηεηαη (κέρξη 400 ιέμεηο), ην αξγόηεξν 

έσο ηηο 16 Μαΐνπ 2016, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 10synpee@cc.uoi.gr, γηα λα 

πξνσζεζεί εγθαίξσο ζηνπο αξκόδηνπο θξηηέο.  

Οη εηζεγεηέο θαη νη εηζεγήηξηεο ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνηάζεώλ ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2016. Δθόζνλ εγθξηζεί ε 

ζρεηηθή πξόηαζε, ζα πξέπεη λα απνζηαιεί θαη ην ηειηθό θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο ην 

αξγόηεξν κέρξη  ηελ 26ε επηεκβξίνπ 2016, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα Πξαθηηθά 

ηνπ πλεδξίνπ, πνπ ζα εθδνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-ROM).  

Μεηά ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ νη εηζεγήηξηεο θαη νη 

εηζεγεηέο πξέπεη λα εγγξαθνύλ ζην Σπλέδξην, θαηαζέηνληαο ην απαξαίηεην πνζό, κέρξη 

θαη ηελ 16ε επηεκβξίνπ 2016. Ζ θαηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ αξηζκό ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο θαη ην ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό λα απνζηαιεί (ζε αξρείν pdf) ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. 

Δίλαη επλόεην όηη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ζην Σπλέδξην από όιεο 

ηηο εηζεγήηξηεο θαη ηνπο εηζεγεηέο θάζε αλαθνίλσζεο είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ 

ηα νλόκαηά ηνπο λα θαηαρσξεζνύλ ζην Πξόγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ θαη ζηνλ ηόκν ησλ 

Πεξηιήςεσλ.  

mailto:10synpee@cc.uoi.gr


3 

 

 

Δθηζηάηαη επίζεο ε πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 

 Ο ρξόλνο θάζε αλαθνίλσζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά. 

 Τα ζεκαηηθά ζπκπόζηα νξγαλώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ζπκπνζίνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ 4-5 εηζεγήζεηο θαη ζπδεηεηέο. Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπκπνζίνπ, 

ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη παξάιιεια θαη νκηιεηήο, έρεη ηελ επζύλε λα 

ππνβάιεη ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξίιεςε ηνπ ζπκπνζίνπ, ηα νλόκαηα ησλ 

νκηιεηώλ-ζπδεηεηώλ θαη ηα θείκελα ησλ εηζεγήζεσλ ζην παξαπάλσ 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Οη αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο ζα εληαρζνύλ ζηηο παξαπάλσ ελδεηθηηθέο 

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.  

 Ζ θαζεκία αλαθνίλσζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 5.000 ιέμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηλάθσλ, ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο πεξίιεςεο. 

Ζ 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 ηε 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  

 Ζ κεζνδνινγία  

 Τα  ζπκπεξάζκαηα 

 Οη ιέμεηο-θιεηδηά 

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ πεξηιήςεσλ: 

Οη πεξηιήςεηο ζα αμηνινγεζνύλ αλσλύκσο από εηδηθνύο θξηηέο. Καηά ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 Ζ ζρέζε ηεο εξγαζίαο κε ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο ηνπ Σπλεδξίνπ 

 Ζ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνώζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο  

 Ζ ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο  

 Ζ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο εξγαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε 

 

Οδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ: 

Σηελ πξώηε ζειίδα ηεο εξγαζίαο ζα πεξηέρνληαη θαηά ζεηξά: 

1. Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο (ζηνηρεία πεδά θαη bold, κεγέζνπο 13΄). 

2. Μία θελή γξακκή. 

3. Τν νλνκαηεπώλπκν ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/σλ (πξώηα όλνκα, κεηά επώλπκν), 

ζηνηρεία Times New Roman, κεγέζνπο 13΄. 

4. Γύν θελέο γξακκέο. 

5. Θα αθνινπζεί ην θπξίσο θείκελν (ζηνηρεία κεγέζνπο 12΄). 

6. Βηβιηνγξαθία. 
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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, 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλα θαη e-mail). 

9. Οη παξαπνκπέο ζα παξαηίζεληαη εληόο θεηκέλνπ (π.ρ. Bruner, 2004: 37-38) 

θαη νη ηπρόλ ζεκεηώζεηο/δηεπθξηλίζεηο θ.ιπ. ζην ηέινο θάζε ζειίδαο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών: 

α.  Βηβιίν: 

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from 

childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press. 

β.  Κεθάιαην ζε βηβιίν: 

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. 

In K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: 

Children responding to literature (pp. 6–23). Portsmouth, NH: Heinemann. 

γ.  Άξζξν ζε πεξηνδηθό: 

Turner, J. C. (1995). The influence of classroom contexts on young 

children’s motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30, 410–

441. 

 

10. Ζ πεξίιεςε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ ζπγγξαθέα/-σλ αλαγξάθνληαη 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 έρνπλ ππόςε ηα εμήο:  

 Κάζε ελδηαθεξόκελνο/-ε  κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Σπλέδξην θαη’ 

αλώηαην όξην κε δύν αλαθνηλώζεηο, είηε σο πξώηνο/-ε είηε σο δεύηεξνο/-ε 

εηζεγεηήο/-ηξηα. 

  Σε θάζε αλαθνίλσζε θαιό είλαη λα κε ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από ηξεηο 

εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ κε αλαθνίλσζε ζην Σπλέδξην έρεη νξηζζεί ζην 

πνζό ησλ 50 Δπξώ θαη ζ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη ν θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ  

κε ηε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, ην Πξόγξακκα, ν ηόκνο ησλ Πεξηιήςεσλ, ηα 

Πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ, ην επίζεκν δείπλν θαη θαθέο θαηά ηα 

δηαιείκκαηα. 

 Τν πνζό ηεο ζπκκεηνρήο θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν θαη από όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε αλαθνίλσζε. 

 Ζ ζπκκεηνρή γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο/-ηξηεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο (ρσξίο αλαθνίλσζε) έρεη νξηζζεί ζην πνζό ησλ 20  Δπξώ 

θαη ζ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη ν θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ κε ηε βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο, ην Πξόγξακκα, ν ηόκνο ησλ Πεξηιήςεσλ, ηα Πξαθηηθά ηνπ 

Σπλεδξίνπ θαη θαθέο θαηά ηα δηαιείκκαηα. 

 Ζ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ από πξνπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο/-ηξηεο έρεη νξηζζεί ζηα 10 Δπξώ θαη ζ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη ν 
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θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ κε ηε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, ην Πξόγξακκα, ν 

ηόκνο ησλ Πεξηιήςεσλ 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 ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Τκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ: 

http://www.primary.edu.uoi.gr θαη  http://ecedu.uoi.gr/ 

 

Παξαθαινύκε, ηέινο, λα ξπζκίζεηε ηηο νηθνλνκηθέο ζαο εθθξεκόηεηεο γηα ζέκαηα 

εγγξαθώλ θαη ζπλδξνκώλ, κε θαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, Αξ. Λνγαξηαζκνύ 

040/002327-20 θαη IBAN: GR27001100400000004000232720. 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 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Γ. Μαιαθάληεο 

Καζεγεηήο 

Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Γηώξγνο Γ. Γξόιιηνο 

 Καζεγεηήο 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 
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