
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πανελλήνιο Συνέδριο 
  

«Καλές Πρακτικές και Καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  
 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
 

Οργάνωση: 

 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), και 

 Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού»,  
 σε συνεργασία με το 

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  

 στο Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού  

 το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου. 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου με τις εγκεκριμένες εισηγήσεις έχει αναρτηθεί στους 
ιστότοπους της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (papede.wordpress.com/synedria/anakoinwseis/) και του 
ηλεκτρονικού - επιστημονικού περιοδικού Έρκυνα (erkyna.gr/). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  

 3 κεντρικές εισηγήσεις,  

 ένα στρογγυλό τραπέζι και  

 213 εισηγήσεις χωρισμένες κατά θεματική ενότητα, που θα πραγματοποιούνται 
παράλληλα σε επτά (7) αίθουσες.  

 
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για την καλύτερη οργάνωση του 
συνεδρίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα παρακολούθησης του 
συνεδρίου (πατήστε εδώ).  

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα λάβουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει την παραπάνω 
ηλεκτρονική φόρμα παρακολούθησης και έχουν εγγραφεί στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων που θα δηλώσουν στη φόρμα παρακολούθησης. Ταυτόχρονα τα ονόματα 
όσων παρακολούθησαν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 
 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, αφού κριθούν από την Επιστημονική 
Επιτροπή για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια και την πρακτική τους σημαντικότητα στα 
σχολεία, θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος στο επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα 
(erkyna.gr/), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού. 

Οι εισηγητές που επιθυμούν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις), θα 

http://papede.wordpress.com/synedria/anakoinwseis/
http://erkyna.gr/
https://docs.google.com/forms/d/1aJ0gzN91g0bCfayiTxOb0yjCTzHFyFY3rDU8ESgkDeM/viewform
http://erkyna.gr/


πρέπει να την έχουν στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
(4papede@gmail.com) έως τις 15 Απριλίου 2015, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες 
μορφοποίησης του περιοδικού (βλέπε σχετικά στο "Πρότυπο εργασιών με τις οδηγίες 
μορφοποίησης" (http://erkyna.gr/index.php/header-9/ergasies). 

Οι εισηγητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί λόγω του μεγάλου πλήθους 
των εργασιών, οι εργασίες που δεν τηρούν επακριβώς τις παραπάνω οδηγίες 
μορφοποίησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού και 
δεν θα στέλνονται στους κριτές, χωρίς καμία σχετική ειδοποίηση. 

Οι εργασίες, αφού κριθούν, θα γίνουν αποδεκτές για δημοσίευση, με την προϋπόθεση ότι 
οι συγγραφείς θα επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
κριτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος κριτής διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις. 
 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ιστότοπος: http://papede.wordpress.com/synedria/anakoinwseis/ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (4papede@gmail.com),  
Τηλ.:  210-6390592,  210-6798124, 210-6798208 

 
 
Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς 
συμβούλους, πανεπιστημιακούς, γονείς, φοιτητές, μαθητές και ερευνητές της εκπαίδευσης. 
 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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