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2ο Πανελλήνιο υμπόσιο ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ με τίτλο 

«Δια Βίου Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής Κωφού Κωφών και 
Βαρηκόων» 

Παρασκευή, 18 Ιουλίου και ώρα 09:00, Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος (Εθνικής 

Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη) 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του 2ου Πανελλήνιου 

Συμποσίου με θέμα «Δια Βίου Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής Κωφών και Βαρηκόων” 

με ανακοίνωση ή προβολή video στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, 

καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους. 

Η διαδικασία υποβολής των περιλήψεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω internet, 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής που θα βρείτε στο site της 

Γραμματείας του Συνεδρίου, στο http://esai.gr/DHIA_2014.html.  Περιλήψεις, οι 

οποίες δεν θα συνοδεύονται από σωστά συμπληρωμένες ηλεκτρονικές φόρμες 

υποβολής, δεν θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή 

περιλήψεων παρατίθενται παρακάτω. 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων η 3η Ιουλίου 2014, 20:00 

  

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν ως προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή videos 

και οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι συγγραφείς που σκοπεύουν να υποβάλλουν την εργασία τους σε μορφή video θα 

πρέπει να υποβάλλουν τόσο μια περίληψη μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής 

όσο και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συμποσίου το οπτικοακουστικό υλικό σε 

μορφή DVD. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για το εάν η εργασία τους 

έγινε αποδεκτή καθώς και για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας 

τους. 

Η τελική παρουσίαση των ανακοινώσεων που θα γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να 

αποσταλεί σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PowerPoint στη Γραμματεία του 

Συμποσίου, σε χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς. 

Η αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data 

projector και οθόνη. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας 

δεκαπέντε (15) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης. Αναφορικά με τις 

παρουσιάσεις videos, η διάρκειά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά ενώ θα 

διατίθενται και τρία (3) λεπτά για συζήτηση. 
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Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων & DVD είναι προϋπόθεση για την αποδοχή 

τους. 

 
 

ΒΡΑΒΕΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

  

Οι εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν, θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή και οι 

καλύτερες κάθε κατηγορίας θα βραβευθούν. 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ για το 2ο Πανελλήνιο υμπόσιο «Δια Βίου 

Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής Κωφών και Βαρηκόων» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα 

του Συμποσίου με ανακοίνωση σχετική με την θεματολογία του Συμποσίου, καλούνται 

να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 3 Ιουλίου 2014 ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα του Συμποσίου http://esai.gr/DHIA_2014.html .  

Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να 

διευκολυνθεί η αξιολόγηση και η ταξινόμησή τους. 

 

Οδηγίες Τποβολής Περιλήψεων 

 Δεν υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις για τους συμμετέχοντες 

 Κάθε συγγραφέας δικαιούται να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, ενώ μπορεί να 

συμμετάσχει ως συγγραφέας σε περισσότερες. 

 Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένος στα Ελληνικά με πεζούς 

χαρακτήρες. 

 Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική, κάτω 

από τον τίτλο της εργασίας, με πεζά γράμματα και με αναφορά πρώτα του Επιθέτου 

και μετά του Ονόματος ολογράφως. Ακολουθούν τα Τμήματα/ 

Πανεπιστήμια/Εργαστήρια από όπου προέρχονται οι συγγραφείς. Δεν χρειάζεται να 

αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας). 

 Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι 

υπογραμμισμένο. 

Το περιεχόμενο των περιλήψεων θα πρέπει να αποδίδεται ως εξής: 

 

α) Σκοπός της εργασίας 

β) Υλικό & μέθοδος 

γ) Αποτελέσματα 

δ) Συμπεράσματα 

Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις συνολικά, στο άθροισμα αυτό 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος της εργασίας, καθώς και τα ονόματα συγγραφέων και 

ιδρυμάτων. 

 Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του Συμποσίου. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα 

αποσταλούν μέσω fax ή e-mail δεν θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση. 

 

 

Επιστημονική Επιτροπή 
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1. Βενέττα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

(Πρόεδρος) 

2. Άννα Φαχαντίδου – Τσιλιγκίρογλου, Καθηγήτρια Υγιεινής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αντιπρόεδρος) 

3. Ηλίας Κουρκούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοπαθολογίας της Ειδικής 

Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

4. Ελένη Φωτιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

5. Γαλήνη Σαπουντζάκη, Λέκτορας Νοηματικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

6. Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου, PhD, Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνιολόγος, Σχολική 

Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

7. Ελένη Καβαζίδου, Msc, PhD, Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής / Ειδική 

Χορογράφος (με χρήση της Νοηματικής Γλώσσας), Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 

 

 

 
Πληροφορίες: 

Κα Πασπάλα Ιωάννα, 6937 243 836, ipaspala@gmail.com 

Κέντρο Πολιτισμού, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2310 589 175 

 

 


