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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
10-11-12 Οκτωβρίου 2014

7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ:
«ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ KAI KYΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»
10-11-12 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ώρα 17:00-22:00
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Σάββατο, 11/10/2014, ώρα 8:00-22:00 & Κυριακή, 12/10/2014, ώρα 09:00-20:00
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα:
«ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ».
Η θεματική αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιόδους:
1. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΟ
3. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1453 – 1821
4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1821 – 1900
5. ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1900 - 2013
Πρόκειται για μεγάλους Έλληνες και Κύπριους Παιδαγωγούς που έζησαν και
έδρασαν σε μία από τις παραπάνω περιόδους - ενότητες ΚΑΙ ΔΕ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ. Οι μεγάλοι Έλληνες και Κύπριοι Παιδαγωγοί αποτελούν
αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο, που αναδεικνύει την Παιδαγωγική Επιστήμη και
ταυτόχρονα αποτελεί πλαίσιο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τις εργασίες που κινούνται
στον χώρο της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.
Κάθε εισηγητής μπορεί να επιλέξει μία από τις πέντε περιόδους και να αναδείξει
έναν Παιδαγωγό, το έργο του καθώς και τη συμβολή του στην Παιδαγωγική Επιστήμη,
στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Τα κριτήρια επιλογής των Παιδαγωγών που έζησαν
στις περιόδους – ενότητες αυτές είναι προσωπική ευθύνη του κάθε εισηγητή. Η
εισήγηση και η θεματική της πρέπει να αντιστοιχεί στην ανακοίνωση, αλλά και στις
προσδοκίες της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Επειδή οι εισηγήσεις εκτός
από την εκπαιδευτική συμβολή θα αναφερθούν και στην παιδαγωγική μνήμη των
μεγάλων Ελλήνων και Κυπρίων Παιδαγωγών, θεωρείται αναγκαίο να τηρηθεί η
επιστημονική δεοντολογία. Οι δε εισηγητές θα έχουν την απόλυτη ευθύνη των
κειμένων τους, τόσο στην περίληψη όσο και στο τελικό κείμενο, που θα
ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί.
Η Πανηγυρική Συνεδρίαση του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
10/10/2014 και ώρα 17:00–22:00, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών και θα συνεχιστεί στον ίδιο χώρο το Σάββατο
11/10/2014 ώρα 8:00-22:00 και την Κυριακή 12/10/2014 ώρα 9:00-20:00. Σε περίπτωση
αλλαγής του χώρου έναρξης του Συνεδρίου θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν έως 20 Μαΐου 2014 την περίληψη της
εισήγησής τους σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Περίληψης της
εισήγησης. Μετά από αυτή την ημερομηνία ουδεμία εισήγηση θα γίνεται δεκτή. Οι
περιλήψεις των εισηγήσεων θα κυμαίνονται από 300 έως 500 λέξεις (Times New
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Roman Greek, γραμματοσειρά 12, μονό διάστιχο) συμπεριλαμβανομένης της
βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα ΑΡΑ, και θα αποστέλλονται ΜΟΝΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο 7synedrioelliepek2014@gmail.com.
Οι εισηγητές κατά την αποστολή του αρχείου της εισήγησής τους είναι απαραίτητο
να γράψουν στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος με κεφαλαία γράμματα την
περίοδο στην οποία έδρασε ο Παιδαγωγός της επιλογής τους κατά τον εξής τρόπο: 1)
Για την πρώτη περίοδο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2) Για την δεύτερη περίοδο
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ» 3) Για την τρίτη περίοδο «1453-1821» 4) Για την τέταρτη περίοδο
«1821-1900» 5) Για την πέμπτη περίοδο «1900-2013».
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν μαζί με την περίληψη της εισήγησής τους πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα που θα χρειαστούν για την παρουσίαση της
εισήγησής τους). Σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ασαφή ή
λανθασμένα, δε θα υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας και η εργασία δε θα
ακολουθήσει τη διαδικασία της ανακοίνωσης.
Οι περιλήψεις σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία θα σταλούν από το
ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. ανώνυμα για αξιολόγηση σε κριτές, τα ονόματα των οποίων δεν
κοινοποιούνται στους κρινόμενους και τανάπαλιν. Τα κείμενα θα κριθούν με το
σύστημα της διπλής τυφλής κρίσης. Ανακοινώνεται ότι όσοι από τους εισηγητές δε
λάβουν μήνυμα ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ως την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 σημαίνει ότι η περίληψη της εισήγησής τους ΕΧΕΙ
ΕΓΚΡΙΘΕΙ.
Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει άλλη εξατομικευμένη επικοινωνία.
Αν υπάρξει παρέμβαση κατά τη διπλή τυφλή κρίση από τους κριτές, θα σταλεί
εγκαίρως η περίληψη στον εισηγητή για τις αναγκαίες διορθώσεις. Οι εισηγητές και οι
σύνεδροι θα γνωρίζουν τον χώρο και τον χρόνο των ανακοινώσεών τους, εφ’ όσον
επισκεφθούν την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.elliepek.gr, στην οποία θα
αναρτώνται όλες οι σχετικές με το συνέδριο ανακοινώσεις. Άλλη μορφή ενημέρωσης
γραπτή ή τηλεφωνική δε θα υπάρξει. Παρακαλούνται οι εισηγητές να τηρήσουν τη
δεοντολογία της επικοινωνίας.
Κάθε εισηγητής μπορεί να λάβει μέρος ως πρώτος εισηγητής μόνο σε μία
εισήγηση και ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής σε περισσότερες της μίας. Το
αντίτιμο για τη συμμετοχή στο Συνέδριο με ανακοίνωση, το καταβάλλουν και όλοι οι
συνεισηγητές. Σε κάθε ανακοίνωση δε συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές.
Για όλες τις εισηγήσεις οι εισηγητές υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι προαιρετική. Το Ινστιτούτο δεν καλύπτει έξοδα
μετάβασης, επιστροφής, διαμονής κλπ. των συνέδρων. Όσοι θα συμμετάσχουν στο
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συνέδριο ως εισηγητές ή ως μέλη του ΕΛΛΙΕΠΕΚ ή ως ακροατές αποδέχονται
τους όρους του Συνεδρίου.
1) Κάθε εισηγήτρια/εισηγητής, είτε επιθυμεί να παρουσιάσει εισήγηση ατομικά είτε
ομαδικά στο συνέδριο, καταβάλλει το ποσό των 20 ευρώ ανά εισήγηση, πριν από την
ανακοίνωση κατά τις συγκεκριμένες ημέρες του συνεδρίου, για κάλυψη δαπανών,
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθαριότητας αιθουσών, βοηθητικού προσωπικού
κλπ.
2) Σε όσους θα συμμετάσχουν ως εισηγητές ή συνεισηγητές στο συνέδριο θα
δοθεί: α) φάκελος με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ανακοίνωσης της
εισήγησής τους καθώς και γ) ένα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ σύγγραμμα ΔΩΡΕΑΝ.
3) Σε όσα μέλη του ΕΛΛΙΕΠΕΚ επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή
σε όσους εγγραφούν ως νέα μέλη θα δοθεί: α) φάκελος με το πρόγραμμα του
Συνεδρίου, β) βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και γ) ένα επιστημονικό σύγγραμμα
ΔΩΡΕΑΝ.
4) Προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες εισηγητές συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ και
θα τους δοθεί: α) φάκελος με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, β) Βεβαίωση ανακοίνωσης
της εισήγησής τους και γ) ένα Παιδαγωγικό Σύγγραμμα ΔΩΡΕΑΝ.
5) Σε όσους επιθυμούν απλώς να παρακολουθήσουν το συνέδριο η είσοδος είναι
δωρεάν και θα δοθεί μόνον βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου.
Η συμμετοχή στο συνέδριο με εισήγηση σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων που
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, γι’ αυτό απαραίτητο είναι να τηρηθεί η
καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και όλες οι άλλες
προδιαγραφές. Εισηγήσεις που δεν πληρούν τις αναγραφόμενες προδιαγραφές δε θα
γίνονται δεκτές.
Σας ενημερώνουμε ότι:
• Η εισήγηση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
•

Με ευθύνη των εισηγητών οι εισηγήσεις δε θα πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή
δημοσιευθεί σε άλλο συνέδριο. Η ανάρτηση των εισηγήσεων στα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. θα γίνει μόνον εφόσον οι
εισηγητές έχουν ανακοινώσει την εισήγησή τους και την έχουν αποστείλει
ηλεκτρονικά μέχρι 30/12/2014 σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες που
αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ www.elliepek.gr . Το
τελικό κείμενο της εισήγησης δε θα υπερβαίνει τις 3500 λέξεις
συμπεριλαμβανομένης της περίληψης και της βιβλιογραφίας. Επίσης το τελικό
κείμενο θα περιέχει περίληψη στα Ελληνικά και σε μία από τις ξένες γλώσσες:
Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική.
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•

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης είναι
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απευθύνεται πρώτιστα στους
εκπαιδευτικούς, ερευνητές και επιστήμονες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε
όσους ασχολούνται με την Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, τις
Επιστήμες της Αγωγής και όλους τους κλάδους της Επιστήμης, της Τέχνης και
της ευρύτερης διανόησης.
Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
προσκαλεί την ευρύτερη ερευνητική, επιστημονική και πολιτισμική κοινότητα σε
ενεργητική συμμετοχή, ώστε με την παιδεία να οδηγηθεί η κοινωνία μας στον
εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος εκτός από την
επιστημονική και εκπαιδευτική συμβολή είναι και ένα πολλοστημόριο τιμής στους
μεγάλους Έλληνες και Κύπριους Παιδαγωγούς, που με τον ενδιάθετο προφορικό λόγο,
τη διδασκαλία και τη γραφίδα τους ανέδειξαν τις παρεζευγμένες αξίες της Επιστήμης
και της Παιδαγωγικής, της Παιδείας και του Ανθρωπισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Για το Δ.Σ. του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Ε. Παπάς

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών

Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Στ. Βαγιανός
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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