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Δεφτερη Ανακοίνωςη – Πρόςκληςη υποβολήσ εργαςιών 
 

Η υντονιςτικι και θ Επιςτθμονικι Επιτροπι του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με 
Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικήσ Καινοτομίασ, που κα 

πραγματοποιθκεί ςτθ Λάριςα 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2016, υπό τθν αιγίδα του 
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

 

καλοφν όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, να υποβάλλουν εργαςίεσ για 
ςυμμετοχή ςτο ςυνζδριο και ςτα πρακτικά του (με ISBN), μετά από κρίςη  

 
(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο δικτυακό τόπο: synedrio.eepek.gr και επικοινωνία 

ςτο e-mail: info@eepek.gr). 
 

Επιλεγμζνα άρθρα από το ςυνζδριο (με βάςη τη βαθμολογία των κριτών) θα δημοςιευτοφν ςε 
ειδικζσ εκδόςεισ των επιςτημονικών περιοδικών PRIME (ςτην Ελληνική) και MIBES (ςτην Αγγλική) τησ 
Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ. 

 
Σκοπόσ του Συνεδρίου 

κοπόσ του είναι να προωκιςει το γόνιμο και δθμιουργικό διάλογο μζςα ςτθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα κακϊσ και να κζςει τισ βάςεισ ευρφτερων προβλθματιςμϊν αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ 
οποιαςδιποτε μορφισ εκπαιδευτικισ καινοτομίασ που ζχει ςχζςθ, είτε με τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 
ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, είτε με κάκε άλλθ πτυχι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ 
ςχολικισ ηωισ. 

 

Σο 2ο Πανελλινιο υνζδριο για τθν Προϊκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ κα πραγματοποιθκεί 
με διεθνή ςυμμετοχή, δθλαδι, εκτόσ από τισ εργαςίεσ ςτην Ελληνική: α) κα περιλαμβάνει ζναν αρικμό 
προςκεκλθμζνων ομιλιϊν από ακαδθμαϊκοφσ (αναγνωριςμζνθσ αξίασ) ευρωπαϊκϊν κυρίωσ 
πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων και β) κα προςκλθκοφν να κατακζςουν εργαςίεσ προσ κρίςθ και 
εκπαιδευτικοί από άλλεσ χϊρεσ. Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ γλϊςςα ομιλίασ κα είναι θ Αγγλικι και 
κα υπάρχει ταυτόχρονθ μετάφραςθ. Κατά τα άλλα, θ γλϊςςα του ςυνεδρίου κα είναι θ Ελλθνικι. 

 
Σο ςυνζδριο απευκφνεται κυρίωσ ςε: 
 Εκπαιδευτικοφσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ. 
 Εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 
 Εκπαιδευτικοφσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 
 Μζλθ Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΣΕΙ. 
 Ερευνθτζσ τθσ Εκπαίδευςθσ. 
 Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων. 
 Προπτυχιακοφσ και Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ ΑΕΙ και ΣΕΙ.  
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Ο όροσ «Εκπαιδευτικόσ» περιλαμβάνει όςουσ υπθρετοφν ωσ ςτελζχθ ι μθ, ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι 
(τυπικι ι μθ) εκπαίδευςθ, εν ενεργεία ι ςυνταξιοφχουσ. 

 
 

Πρόςκληςη υποβολήσ εργαςιών 
το υνζδριο μποροφν να υποβλθκοφν πλιρθ άρκρα-ειςθγιςεισ, βιντεο-ειςθγιςεισ, εργαςτθριακζσ 

παρουςιάςεισ και Εκπαιδευτικά ενάρια ςχετικά με τισ Θεματικζσ Ενότθτζσ του. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

α) Πλήρη Άρθρα – Ειςηγήςεισ: 6-9 ςελίδεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιβλιογραφικών 
αναφορών). Αφοροφν ςε ολοκλθρωμζνα πρωτότυπα άρκρα και εργαςίεσ (βιβλιογραφικζσ μελζτεσ, 
ζρευνεσ, διδακτικζσ προτάςεισ, παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ, διδακτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ, 
εποπτικά μζςα, διδακτικό υλικό και τρόπουσ αξιοποίθςισ του, εκπαιδευτικζσ δράςεισ, μελζτεσ, ζρευνεσ, 
κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ κ.ά.). Η ειςιγθςθ κα πρζπει να παρουςιαςτεί ςτο 
ςυνζδριο από ζναν εκ των ςυγγραφζων τθσ. 

β) Βίντεο – ειςηγήςεισ: Είναι πλήρη άρθρα (δηλαδή 6-9 ςελίδεσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
βιβλιογραφικών αναφορών), όπου θ παρουςίαςθ όμωσ τθσ ειςιγθςθσ γίνεται  χωρίσ τθ φυςικι 
παρουςία του ομιλθτι, ο οποίοσ πρζπει να ςτείλει τθν γραπτι εργαςία του προσ κρίςθ και, ςε 
περίπτωςθ κετικισ κρίςθσ, να ςτείλει ςτθ ςυνζχεια τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ του ςε αρχείο βίντεο, 
διάρκειασ 15 λεπτϊν, ςτο οποίο κα υπάρχει θ παρουςίαςθ ςε PowerPoint (ι άλλο πρόγραμμα 
παρουςιάςεων) κακϊσ και θ ενςωμάτωςθ τθσ ομιλίασ του κακϊσ παρουςιάηει τθν εργαςία του (το 
ςυγκεκριμζνο αρχείο βίντεο μπορεί να παραχκεί μζςα από ζνα από τα ςυνθκιςμζνα λογιςμικά 
επεξεργαςίασ βίντεο). Σο βίντεο αυτό κα παρουςιαςτεί ςτο ςυνζδριο και θ εργαςία κα ςυμπεριλθφκεί 
ςτα πρακτικά (μζγιςτοσ αρικμόσ εργαςιϊν από τθν κατθγορία αυτι που κα γίνουν δεκτζσ: 20).  

γ) Εργαςτηριακζσ παρουςιάςεισ: 2-5 ςελίδεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιβλιογραφικών 
αναφορών). Αφοροφν κυρίωσ ςε workshops παρουςίαςθσ διδακτικϊν προςεγγίςεων, διδακτικϊν 
εργαλείων και εφαρμογϊν Σ.Π.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ. Θα πραγματοποιθκοφν ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ ι 
εργαςτιρια Η/Τ και κα ζχουν διάρκεια 1 – 3 ϊρεσ. Θα πρζπει να υποβλθκοφν και τυχόν φφλλα εργαςίασ 
που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

δ) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 2–5 ςελίδεσ (μη ςυμπεριλαμβανομζνου του 
‘Παραρτήματοσ’ το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρεσ εκπαιδευτικό ςενάριο). Αφορά ςε Εκπαιδευτικά 
ενάρια που ζχουν αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ Βϋ επιπζδου, ή οπουδήποτε αλλοφ, όλων 
των ειδικοτήτων Α/θμιασ και Β/θμιασ εκπαίδευςησ. Εκτόσ από τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτα πρακτικά του 
ςυνεδρίου, το ςενάριο κα πρζπει να παρουςιαςτεί ςτο ςυνζδριο από ζναν εκ των ςυγγραφζων του.  

 
 

Τρόποσ υποβολήσ εργαςιών 

Η διαδικαςία υποβολισ περιγράφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου: 

 synedrio.eepek.gr  μενοφ ‘Ειςηγητζσ’ ή  

 www.eepek.gr  μενοφ ‘Συνζδρια’ ’Συνζδριο2016’  ‘Ειςηγητζσ’. 
 

καθώσ και ςτο κουμπί «Υποβολή εργαςίασ» ςτην αρχική ςελίδα. 
 

Κφριεσ Θεματικζσ Ενότητεσ 

1. Καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ, ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ 
(Προςχολικι, Α/κμια, Β/κμια, Γ/κμια), και για όλεσ τισ ειδικότθτεσ. 

http://www.eepek.gr/
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2. Αξιοποίθςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ (εκπ/κό λογιςμικό, διαδίκτυο κ.λπ.). 
3. Ειδικι Αγωγι (ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ). 
4. Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 
5. Εκπαιδευτικι Ψυχολογία. 
6. Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ. 
7. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ. 
8. Εκπαιδευτικι Ρομποτικι και Σεχνολογία. 
9. Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. 
10. Θζματα Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ. 
11. Ιςτορία και Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. 
12. Καινοτόμεσ δράςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ. 
13. Εκπαίδευςθ και χολικζσ Δραςτθριότθτεσ. 
14. Εκπαιδευτικι Ζρευνα. 
15. Φιλοςοφία τθσ Εκπαίδευςθσ. 
16. Εκπαίδευςθ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
17. Διαπολιτιςμικι Αγωγι. 
18. Σζχνθ και Εκπαίδευςθ. 
19. υμβουλευτικι ςτθν Εκπαίδευςθ και Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ. 
20. Βιομιμθτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

 
 

Χώροσ διεξαγωγήσ 

υνεδριακό Κζντρο, κτίριο Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ, Λάριςα 
(Περιφερειακι οδόσ). 

 
 

Σημαντικζσ ημερομηνίεσ 

11 Φεβρουαρίου 2016 1θ Ανακοίνωςθ του υνεδρίου 

21 Μαρτίου 2016 2θ Ανακοίνωςθ του υνεδρίου 

31 Μαΐου 2016 Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ εργαςιϊν 

21 Αυγοφςτου 2016 Ενθμζρωςθ αποδοχισ εργαςιϊν 

11 Σεπτεμβρίου 2016 Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ τελικϊν εργαςιϊν 

05 Οκτωβρίου 2016 Ανακοίνωςθ προγράμματοσ του υνεδρίου 

21-23 Οκτωβρίου 2016 Διεξαγωγι του υνεδρίου 

 
 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ 

 υγγραφείσ (Ειςηγητζσ – Συνειςηγητζσ): → € 30 
 Ζγκαιρθ Εγγραφι (μζχρι 20 Αυγοφςτου 2016 - Δεν ιςχφει για ειςηγητζσ/ςυνειςηγητζσ) → €15 
 φνεδροι (χωρίσ εργαςία, μετά τισ 20 Αυγοφςτου 2016): → € 20 
 Φοιτθτζσ: → € 10 
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Επιςημάνςεισ 

1. Οι ειςθγιςεισ και οι εργαςτθριακζσ παρουςιάςεισ κα υποβλθκοφν ςε διαδικαςία ανϊνυμθσ 
κρίςθσ (peer reviewing), και για να γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςθ και δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά 
του υνεδρίου (με ISBN) κα πρζπει να ζχουν κετικι αξιολόγθςθ από 2 τουλάχιςτον μζλθ τθσ 
επιτροπισ κριτϊν. τθν περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δφο κριτϊν, θ εργαςία (ειςιγθςθ ι 
εργαςτθριακι παρουςίαςθ) ανατίκεται ςε τρίτο κριτι για τθν τελικι κρίςθ. Σα ςχόλια των κριτϊν 
κοινοποιοφνται ανϊνυμα ςτουσ ςυγγραφείσ. Σο αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ μπορεί να είναι θ 
αποδοχι ι μθ τθσ εργαςίασ, είτε θ αποδοχι τθσ με τθν προχπόκεςθ να πραγματοποιθκοφν οι 
προτεινόμενεσ διορκϊςεισ. 

2. Για κάκε εργαςία (ειςιγθςθ ι εργαςτθριακι παρουςίαςθ ι Εκπαιδευτικό ενάριο) που κα 
δθμοςιευτεί ςτα Πρακτικά του υνεδρίου, πρζπει να υπάρχει εγγραφι τουλάχιςτον ενόσ 
ςυγγραφζα πριν από τισ 30/08/2016. 

3. Δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ςυνζδριο κα δοκεί ςε μεταγενζςτερο χρόνο.  
4. Επιλεγμζνα άρθρα από το ςυνζδριο (με βάςη τη βαθμολογία των κριτών) θα δημοςιευτοφν ςε 

ειδικζσ εκδόςεισ των επιςτημονικών περιοδικών PRIME (ςτην Ελληνική) και MIBES (ςτην 
Αγγλική) τησ Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ. 

5. Οι ςυγγραφείσ των εργαςιϊν πρζπει να προςζξουν ιδιαίτερα: α) τθν αποφυγι φαινομζνων 
λογοκλοπισ και β) τθν αυςτθρι τιρθςθ των αντίςτοιχων προτφπων και των κανόνων 
μορφοποίθςθσ κατά τθ ςυγγραφι των εργαςιϊν.  

 
 

Πληροφορίεσ 

Κολοκοτρϊνθσ Δθμιτριοσ (Πρόεδροσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τθλ. 6972038117. 
Λιόβασ Δθμιτριοσ (Αντιπρόεδροσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τθλ. 6932078466.   
 

Από τη Συντονιςτική Επιτροπή 

http://hmathia10.ekped.gr/?page_id=15

