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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με την Ελληνική 

Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16 και 

17 Οκτωβρίου 2014, με θέμα: 

 

«Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: 

Παρόν και Προοπτικές» 

 

h t t p : / / 1 s y n - k t e . u o i . g r  
 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση ερευνών στο επιστημονικό πεδίο της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, η οποία θα συμβάλλει αφενός στην καταγραφή και 

την αξιολόγηση των ερευνών και των όρων παραγωγής τους και αφετέρου  στον 

προβληματισμό για τις προοπτικές της έρευνας στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο. 

Πρόκειται για μια αναγκαιότητα η οποία προκύπτει από την έλλειψη επιστημονικών 

εκδηλώσεων (συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων) στην Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης. 

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση διακεκριμένοι 

επιστήμονες στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, αλλά και επιστήμονες/ερευνητές 

που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή. 

Το Συνέδριο θα έχει τις παρακάτω θεματικές:  

 Θεωρία και Μεθοδολογία στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

 Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση 

 Κοινωνιολογία του σχολείου  

 Κοινωνιολογία της σχολικής βίας 

 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και ετερότητα 



 Κοινωνική ιστορία της εκπαίδευσης 

 Εκπαίδευση, οικονομία και κοινωνία 

 Κοινωνιολογικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 Κοινωνιολογία των ΤΠΕ 

 Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 

 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται Κεντρικές Ομιλίες και Προφορικές 

Εισηγήσεις στις παραπάνω Θεματικές.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν (α) σύντομη (έως 10 σειρές) 

και (β) εκτενή (με βιβλιογραφία: 6-7σελίδες) περίληψη της εισήγησής τους με 

χαρακτηριστικά γραφής που περιγράφονται στο τέλος της Πρόσκλησης, έως τις 30 

Ιουνίου ή στις 31 Αυγούστου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1syn-kte@conf.uoi.gr  

Απάντηση για την αποδοχή της πρότασης θα αποσταλεί εγκαίρως, το αργότερο 

μία εβδομάδα μετά τη λήψη της περίληψης. Προβλέπεται η ηλεκτρονική δημοσίευση 

των περιλήψεων και σε περίπτωση οικονομικής δυνατότητας η έντυπη έκδοση. 

Ακόμη, προβλέπεται η δημοσίευση πλήρες κειμένου εισηγήσεων μετά από 

κρίση στο Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες" και σε συλλογικό τόμο. 

 

Με εκτίμηση 

   

Ο Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής 

 Ο Αντιπρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής 

   

Θεόδωρος Θάνος  Σωκράτης Κονιόρδος 

Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων  Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. 

Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης 

 

 

Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 

έως 30 Ιουνίου 2014: 

Εισηγητές: 30€ ή 40€ με δείπνο 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές : 20€ ή 30€ με δείπνο 

έως 31 Αυγούστου 2014: 

Εισηγητές: 40€ ή 50€ με δείπνο 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές : 30€ ή 40€ με δείπνο 

 

Χαρακτηριστικά γραφής περίληψης (σύντομη και εκτενής): 

Γραμματοσειρά  Times New Roman 



Μέγεθος γραμματοσειράς  12 

Διάστιχο  2 

Διάταξη σελίδας (περιθώρια):  Πάνω-Κάτω: 2,54 εκ. 

  Αριστερά-δεξιά: 3,18 εκ. 

 

Στο τέλος της Περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

 Ονοματεπώνυμο 

 Ιδιότητα 

 Διεύθυνση 

 τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και σταθερό) 

 e-mail 

 

 


