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Η  Εταιρεία  Επιστημών  Αγωγής  Δράμας,  προγραμματίζει  την  πραγματοποίηση  του  4ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της στη Δράμα  9 και 10 Δεκεμβρίου 2011 με γενικό θέμα:
«Οργάνωση  και Διοίκηση  στην Εκπαίδευση»
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

σε  επιστήμονες  των  ΑΕΙ,  ΑΕΙ,  σε  ερευνητικά  ιδρύματα,  σε  φοιτητές  και  σε  εκπροσώπους 
κυβερνητικών και μη φορέων.

 
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:  

 Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών με έμφαση κυρίως σε:
Διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Σχεδιασμός-Προγραμματισμός εκπαιδευτικών οργανισμών
Κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες  στελεχών στην Εκπαίδευση
Οι  σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγεσίας στην εκπαίδευση
Ο σύγχρονος ρόλος του Διευθυντή στην εκπαίδευση 
Ο σύγχρονος ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην εκπαίδευση
Εσωτερική πολιτική στους  Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
Διοίκηση και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Περιβάλλον εργασίας

 
 Διοίκηση και Εκπαιδευτική ψυχολογία με έμφαση κυρίως σε:

Κίνητρα στους  εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων  
Η λειτουργία της επικοινωνίας
Η λειτουργία του ελέγχου
Διοίκηση και Stress  εκπαιδευτικού
 

 Οικονομική της εκπαίδευσης (Economics of education) με έμφαση κυρίως σε:
Κόστος και  Χρηματοδότηση Εκπαίδευσης    
Εκπαίδευση  και οικονομική ανάπτυξη, κατανάλωση, επενδύσεις
Εκπαίδευση και ζήτηση εργασίας- απασχόληση
Εκπαίδευση και διανομή εισοδήματος
Οικονομική διάσταση του προγραμματισμού και της αξιολόγησης

 
 Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση με έμφαση κυρίως σε

Διοίκηση ολικής ποιότητας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα
Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας
Εφαρμογή αρχών ολικής ποιότητας στο σχολείο



Επίλυση προβλημάτων και Ομάδες Εργασίας          
 

 Οργάνωση της εκπαίδευσης με έμφαση κυρίως σε:
Συγκριτική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Συστημάτων
Οργανωτική δομή της εκπαίδευσης
Οργάνωση εκπαιδευτικών οργανισμών
Η λειτουργία της οργάνωσης στην εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
 

 Εκπαιδευτική αξιολόγηση με έμφαση κυρίως σε:
Αξιολόγηση στην τάξη 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου,  εκπαιδευτικών , στελεχών εκπαίδευσης
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών
 

       Θα δοθεί έμφαση σε εισηγήσεις που αφορούν ερευνητικά δεδομένα.
Το  δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Συνέδριο,  ορίζεται  σε  80  €   για  εισηγητές,  σε  40  €  για 

εισηγητές  που  είναι  φοιτητές  ή  σπουδαστές  και  σε  40  €  για  όσους  επιθυμούν  να 
παρακολουθήσουν τις  εργασίες του Συνεδρίου και  να παραλάβουν το φάκελο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τη γραφική ύλη, το CD των Πρακτικών, και τη βεβαίωση συμμετοχής. 

Οι  ημερομηνίες  για  την  καταβολή  της  συμμετοχής  θα  ανακοινωθούν  σε  επόμενη 
ανακοίνωση. Για  τους εισηγητές  το ποσό θα κατατεθεί μετά την έγκριση της εισήγησής τους. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή, οφείλουν να 
αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι 400 - 450 λέξεις. 
Απαιτείται  βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση 
των λέξεων. Η εργασία θα κατατεθεί σε δύο  αντίτυπα (ένα ανώνυμο και ένα επώνυμο) στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: eteadramas  @  gmail  .  com  , ενημερώνοντας παράλληλα, τηλεφωνικά την 
κ. Κατερίνα Σαραφίδου στα τηλέφωνα: 6944611137/2521351433, από την οποία μπορούν να 
ζητούν πρόσθετες πληροφορίες. 

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: 
1.Τον τίτλο της εισήγησης, 
2.Το  ονοματεπώνυμο,  την  ιδιότητα,  την  ταχυδρομική  και  ηλεκτρονική  διεύθυνση,  τα 

τηλέφωνα του/ των εισηγητών / και το φορέα, καθώς και τον τίτλο της θεματικής ενότητας 
στην οποία επιθυμούν να ενταχθεί εντάσσεται η εισήγηση (Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν 
στη  φόρμα του Δελτίου Περίληψης).

Στην  περίπτωση  που  οι  εισηγητές  είναι  περισσότεροι  του  ενός/μιας,  θα  σημειώνεται  με 
αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.

Ο τίτλος  της  εργασίας  να γραφεί  με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times New 
Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών, ο φορέας, η χώρα και η ηλεκτρονική διεύθυνση να 
αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά 
Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών να προηγούνται των επωνύμων τους. 

Το κείμενο της περίληψης να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ 
των παραγράφων (Γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές. 

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά 
ολογράφως. 

Τα ανώνυμα αντίτυπα θα δοθούν στην Επιστημονική Επιτροπή για κρίση. 
Οι  εισηγητές  μπορούν  να  αποστέλλουν  τις  περιλήψεις  των  εισηγήσεών  τους  μέχρι  τις 

30/7/2011  και το τελικό κείμενο εφόσον εγκριθεί ως τις   15/10/2011, για το οποίο θα 
δοθούν οδηγίες.

Κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  του  Συνεδρίου  θα  βρίσκονται  στη  διάθεση  των 
ενδιαφερομένων τα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΤΕΑΔ «Τα εκπαιδευτικά 
συστήματα  στις  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης»,  του  1ου Βαλκανικού  Συνεδρίου 
«Προγράμματα διδασκαλίας στην εκπαίδευση των βαλκανικών χωρών», του 2ου  Πανελληνίου 
Συνεδρίου «Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα» και 
του  3ου Πανελληνίου  Συνεδρίου  «Ο  Εκπαιδευτικός  και  το  έργο  του:  Παρελθόν-Παρόν  –
Μέλλον», Α΄& Β΄τόμος.

Τέλος, σχετική πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό πρόγραμμα  του Συνεδρίου, θα 
τεθεί  έγκαιρα  στη  διάθεση  των  εισηγητών  και  όλων  των  ενδιαφερόμενων  μέσω  διαρκούς 
επικοινωνίας.
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Για την Οργανωτική Επιτροπή
Η Πρόεδρος                                                         Η Γραμματέας
          Κατερίνα  Σαραφίδου                                                         Σαββατούλα 

Παπαδοπούλου


	Πληροφορίες: Κατερίνα Σαραφίδου  
	                                       1η Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η


