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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)                    Αθήνα, 09/03/2012 
Μαρασλή 35 – ΤΚ:106 76, Αθήνα                                                   Αριθµ. Πρωτ. 40 
e-mail: elliepek@gmail.com   
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr 
                                                                                      ΠΡΟΣ      

                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ   
                                                                                              ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ         

 
                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
                                                                                                                     

 
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  
 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ:  
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:  

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  
        

 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ώρα 17:00-22:00 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστηµίου 52, ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΚΟΛΩΝΑΚΙ  
Σάββατο, 06/10/2012, ώρα 8:30-20:00 & Κυριακή, 07/10/2012, ώρα 10:00-18:00 

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) 
διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό του  µε θέµα: ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ 
ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ.   
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ: 

 
1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Για όλες τις δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα, αλλά και τις δηµιουργικές παρεµβάσεις των διδασκόντων στην ψυχοπαιδαγωγικό-
διδακτική και εφαρµοσµένη διάσταση της αγωγής και της µάθησης. 
 
2. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ.  Για όλες  τις τάξεις  του  ∆ηµοτικού  σχολείου  και για όλα τα γνωστικά  
αντικείµενα - συµπεριλαµβανοµένης  της Ειδικής Αγωγής και των ειδικοτήτων – σύµφωνα   µε   
το    Αναλυτικό    Πρόγραµµα    και   τις    δηµιουργικές   παρεµβάσεις  των διδασκόντων στη 
θεωρία και στην πράξη. 
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3. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Για όλα τα γνωστικά αντικείµενα του Γυµνασίου-Λυκείου -
συµπεριλαµβανοµένης της Ειδικής Αγωγής και των ειδικοτήτων -  στο πλαίσιο των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων και των δηµιουργικών παρεµβάσεων των διδασκόντων. 
 
4. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Για όλα τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα - Σχολές που εκπαιδεύουν φοιτητές 
για τις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης. Οι εισηγήσεις να εµπίπτουν άµεσα στα γνωστικά 
αντικείµενα που διδάσκονται οι φοιτητές, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών και τις δικές 
τους καινοτόµες παρεµβάσεις. 
 
5.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ: 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήσεις για όλες τις πολιτισµικές εκδηλώσεις που σχετίζονται µε τον 
πολιτισµό, τα γράµµατα και τις τέχνες και αναφέρονται στη θεµατική του Συνεδρίου.  
 
 

Η   Πανηγυρική    Συνεδρίαση  του  Συνεδρίου   θα   πραγµατοποιηθεί   την    Παρασκευή,  
στο     ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ   05/10/2012 και ώρα 17:00 – 22:00.    
Το Συνέδριο θα συνεχιστεί  µε  πρωτότυπες  εισηγήσεις στο  πλαίσιο  της  Εφαρµοσµένης 
Παιδαγωγικής    και     Εκπαίδευσης   στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ το    Σάββατο,    06/10/2012,   ώρα    8:30-
20:00 και  την  Κυριακή,  07/10/2012, ώρα  9:00-18:00. 

 
 

Καλούνται οι  ενδιαφερόµενοι  να αποστείλουν  µέχρι 30 Απριλίου 2012, την  περίληψη    της  
εισήγησής  τους  από  3 - 4   σελίδες Α4  (Times   New   Roman Greek,   γραµµατοσειρά 12, µονό   
διάστιχο) συµπεριλαµβανοµένης και  της  βιβλιογραφίας,  σύµφωνα    µε   το  σύστηµα   ΑΡΑ,  
ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  στο  efarmpaid@gmail.com .  
Οι  ενδιαφερόµενοι   καταθέτουν   µαζί  µε  την  περίληψη  της εισήγησής τους και πλήρη  
στοιχεία  επικοινωνίας (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα,  φορέα,  διεύθυνση,  τηλέφωνο, e-mail,   
καθώς και ηλεκτρονικά µέσα που θα χρειαστούν για την παρουσίαση της εισήγησής τους). Σε 
περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ασαφή δεν θα υπάρξει επικοινωνία και η εργασία 
δεν θα ακολουθήσει τη διαδικασία της  ανακοίνωσης.  
 
 
Τα κείµενα θα κριθούν από Επιστηµονική Επιτροπή Κριτών, τα ονόµατα των οποίων δεν 
κοινοποιούνται στους κρινόµενους. 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 δεν θα γίνονται 
δεκτές. Οι εισηγητές που θα έχουν καταθέσει πλήρη στοιχεία, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά 
εγκαίρως, για  την αποδοχή ή µη της εισήγησής τους. Οι εισηγητές και οι σύνεδροι θα γνωρίζουν  
εγκαίρως το 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 δεν θα υπάρξει. Σας ενηµερώνουµε 
ότι: 
� Η εισήγηση δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 
� Σε κάθε ανακοίνωση οι εισηγητές δε θα υπερβαίνουν τους  δύο. 
� Εισηγήσεις που έχουν ανακοινωθεί ή δηµοσιευθεί σε άλλο συνέδριο δε θα  γίνονται δεκτές. 
� Το ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. δεν καλύπτει έξοδα µετακίνησης και διαµονής των συνέδρων. 
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� Η ανάρτηση των εισηγήσεων στα ηλεκτρονικά πρακτικά θα γίνει µετά το πέρας του συνεδρίου, 
εφόσον οι εισηγητές έχουν ανακοινώσει την εισήγηση και ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τις 
οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα µας www.elliepek.gr . 
 
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε, είναι 
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απευθύνεται πρώτιστα στους εκπαιδευτικούς, 
ερευνητές και επιστήµονες όλων των βαθµίδων, καθώς και σε όλους εκείνους που ασχολούνται 
µε την Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Η είσοδος για παρακολούθηση του 
Συνεδρίου  θα είναι ∆ΩΡΕΑΝ για όλους.  Τα µέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις,  
λαµβάνουν δωρεάν το φάκελο του συνεδρίου µε το πρόγραµµα και το ειδικό εκπαιδευτικό 
υλικό. 
 Το πρόγραµµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και θα διανεµηθεί στα µέλη του 
ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. το Σάββατο, 06/10/2012, κατά την εγγραφή των Συνέδρων. Εισηγητές, 
Φοιτητές, Εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων, Μετεκπαιδευόµενοι στα ∆ιδασκαλεία Νηπιαγωγοί και 
∆άσκαλοι, Σχολικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων, ∆ιευθυντές 
Σχολείων, συµµετέχουν ως α κ ρ ο α τ έ ς «∆ωρεάν», ως προσκεκληµένοι του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. 
Σε  όλους τους  συνέδρους, ακροατές και εισηγητές,  θα  δοθεί  ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µετά  
το πέρας του Συνεδρίου.  
Το  ∆.Σ.  του   Ελληνικού   Ινστιτούτου   Εφαρµοσµένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης   
προσκαλεί την ευρύτερη ερευνητική, επιστηµονική και πολιτισµική κοινότητα στην ενεργητική 
συµµετοχή, ώστε µε την παιδεία να οδηγηθεί η κοινωνία µας στον εξανθρωπισµό του ανθρώπου.  

 
 

Για το ∆.Σ. του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. 
 
              Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
Αθανάσιος Ε. Παπάς                                                  Κων/ντίνος Μαλαφάντης  
Οµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών                        Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.∆.Ε. Παν.Αθηνών 


