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4Θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ  

Διεξαγωγή μζςω διαδικτφου του υνεδρίου  
Διεφρυνςη τησ διάρκειασ των εργαςιϊν του 

Παράταςη υποβολήσ πλήρων κειμζνων  
 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ  
αποτιμϊντασ τα νζα δεδομζνα που ζφερε θ υγειονομικι κρίςθ του COVID-19 και 
ανταποκρινόμενθ ςτα αιτιματα πολλϊν εκπαιδευτικϊν, ανακοινϊνει: (α) τθ διεξαγωγι του 
Συνεδρίου μζςω διαδικτφου, (β) τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των πλιρων 
κειμζνων των εργαςιϊν και (γ) τθ διεφρυνςθ τθσ διάρκειασ του Συνεδρίου κατά μία θμζρα. 

Οι κεντρικζσ ομιλίεσ, οι ςυνεδριάςεισ ςτρογγυλϊν τραπεηιϊν, οι προφορικζσ ανακοινϊςεισ, 
οι αναρτϊμενεσ ανακοινϊςεισ (e-posters), τα διαδικτυακά εργαςτιρια και θ ςυμμετοχι των 
ςυνζδρων κα πραγματοποιθκοφν μζςω διαδικτφου, χωρίσ φυςικι παρουςία. Κατ' εξαίρεςθ 
όςα εργαςτιρια δεν προςφζρονται για να υλοποιθκοφν μζςω διαδικτφου, υπάρχει θ 
δυνατότθτα να πραγματοποιθκοφν με φυςικι παρουςία των ςυμμετεχόντων, με 
παράλληλη φροντίδα τήρηςησ των ςυνιςτϊμενων μζτρων πρόληψησ τησ διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19, κατά τισ θμζρεσ των εργαςιϊν του Συνεδρίου, ςε χϊρουσ που κα 
οριςτοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι. Η παρακολοφκθςθ και θ ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ 
του Συνεδρίου κα είναι δυνατι μονάχα κατόπιν θλεκτρονικισ εγγραφισ. Πλθροφορίεσ για 
τθν εγγραφι και τθν είςοδο των ςυνζδρων ςτον ψθφιακό χϊρο του Συνεδρίου και τθν 
παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων, κακϊσ και για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
προετοιμαςίασ και παρουςίαςθσ των εργαςιϊν (προφορικζσ ανακοινϊςεισ, e-posters, 
εργαςτιρια), κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr . 

Η Οργανωτικι και Επιςτθμονικι Επιτροπι του Συνεδρίου, κζλοντασ να αναδείξει τόςο τα 
επιτεφγματα των εκπαιδευτικϊν, όςο και  τουσ  προβλθματιςμοφσ  που προζκυψαν  από 
τθν εφαρμογι τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ΕξΑΕ), κατά τθν περίοδο τθσ αναςτολισ 
λειτουργίασ των ςχολείων, αποφάςιςε να ςυμπεριλάβει ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου 
ςυνεδρίαςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ με κζμα τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (ΕξΑΕ). 

http://conf.pdekritis.gr/
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τον υψθλό φόρτο εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν κατά τθν τρζχουςα 
περίοδο, θ προκεςμία υποβολισ των πλιρων κειμζνων των εργαςιϊν παρατείνεται ζωσ 25 
Αυγοφςτου 2020. 

Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί επάρκεια και άνεςθ χρόνου για τθν ψθφιακι διεξαγωγι του 
Συνεδρίου, διευρφνεται θ διάρκειά του κατά μία θμζρα και ςυγκεκριμζνα από 1 ζωσ 4 
Οκτωβρίου 2020. Κατά το διάςτθμα πριν τθ διεξαγωγι του Συνεδρίου κα 
πραγματοποιθκοφν προςυνεδριακζσ δράςεισ. 

 

ημαντικζσ Θμερομηνίεσ – Προθεςμίεσ 

 Λιξθ υποβολισ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν (πλιρθ κείμενα): 25 Αυγοφςτου 2020 

 Ανακοίνωςθ προγράμματοσ Συνεδρίου: 25 επτεμβρίου 2020 

 Διεξαγωγι Συνεδρίου: 1-4 Οκτωβρίου 2020 

 Ενθμζρωςθ αποδοχισ εργαςιϊν για δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά: ζωσ 12 Οκτωβρίου 2020 

 
Θεματικζσ ενότητεσ του υνεδρίου 
(εντόσ παρενκζςεωσ δθλϊνονται ενδεικτικζσ υποενότθτεσ): 

1) Θεωρία και πράξη ςτη διδαςκαλία και τη μάθηςη  
(παιδαγωγικι κεωρία, διδακτικι μεκοδολογία, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, διδακτικζσ 
προτάςεισ, γενικι και ειδικι διδακτικι, διακεματικότθτα, μεταςχθματίηουςα μάκθςθ κ.ά.) 

2) Ενταξιακή εκπαίδευςη  
(ειδικι αγωγι, ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικότθτα, εκπαίδευςθ προςφφγων, 
εκπαίδευςθ για τθν ετερότθτα κ.ά.) 

3) Εκπαίδευςη για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, ςχολικζσ δραςτηριότητεσ 
(προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, 
ευρωπαϊκά προγράμματα, ςχολικζσ δράςεισ κ.ά.) 

4) χολείο και κοινωνία  
(ςχολικι ηωι, ςχολικό κλίμα, ςχολικό περιβάλλον, μακθτικι διαρροι, εκπαιδευτικι 
κινθτικότθτα, διαςφνδεςθ ςχολείου και κοινωνίασ, κατάρτιςθ και αγορά εργαςίασ κ.ά.) 

5) Δομζσ και θεςμοί εκπαίδευςησ  
(εκπαίδευςθ ενθλίκων, εκπαιδευτικι θγεςία, υποςτθρικτικζσ δομζσ, οργάνωςθ και 
προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου, τυπικι  και άτυπθ εκπαίδευςθ, δια βίου μάκθςθ κ.ά.) 

6) Πολιτικζσ για την εκπαίδευςη, προγράμματα ςπουδϊν 
(ιςτορία και φιλοςοφία τθσ εκπαίδευςθσ, κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοί 
προςανατολιςμοί, προγράμματα ςπουδϊν, ςφγχρονα διδακτικά μζςα και υλικά, αξιολογικζσ 
προςεγγίςεισ κ.ά.) 

7) Σζχνη, πολιτιςμόσ και εκπαίδευςη 
(δομζσ πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθ, ςχζςεισ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ, μουςειακι αγωγι, 
αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτο διδακτικό ζργο κ.ά.) 

8) ΣΠΕ και εκπαιδευτική διαδικαςία 
(ψθφιακά εκπαιδευτικά δίκτυα, αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο εκπαιδευτικό ζργο, ψθφιακά 
υποςτθρικτικά περιβάλλοντα κ.ά.) 

9) Εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ 
(ζρευνεσ για τθν εκπαίδευςθ, διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, ςχζδια δράςθσ κ.ά.) 

10)  Ζτοσ Ερωτόκριτου 
(ςχολικζσ δράςεισ, διδακτικζσ προτάςεισ, ερευνθτικζσ εργαςίεσ κ.ά., με αναφορά ςτο επετειακό 
κζμα του Ερωτόκριτου) 
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ε ποιουσ απευθφνεται 

 Εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων 

 Μζλθ Δ.Ε.Π. Πανεπιςτθμίων, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ και εκπαιδευτζσ ενθλίκων 

 Προπτυχιακοφσ και Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ  

 Μακθτζσ και γονείσ 

 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ  
 

Σο υνζδριο θα ςυμπεριλάβει  

 Κεντρικζσ ομιλίεσ 

 Συνεδριάςεισ ςτρογγυλϊν τραπεηιϊν 

 Προφορικζσ ανακοινϊςεισ ςε παράλλθλεσ κεματικζσ ςυνεδρίεσ 

 Αναρτϊμενεσ ανακοινϊςεισ (e-posters) 

 Εργαςτιρια 

 

ΑΠΟΣΟΛΘ ΚΑΙ ΚΡΙΘ ΠΛΘΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Όροι, προδιαγραφζσ και διαδικαςία υποβολήσ εργαςιϊν 

 Προκειμζνου να γίνει δεκτι μια εργαςία (προφορικι ανακοίνωςθ, αναρτϊμενθ 
ανακοίνωςθ, εργαςτιριο) για δθμοςίευςθ ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ των  Πρακτικϊν 
του υνεδρίου (με ISBN) απαιτείται: (α) θ εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι του 
πλιρουσ κειμζνου ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου και (β) θ αποδοχι τθσ κατόπιν 
κρίςεωσ, θ οποία κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Συνεδρίου. 

 Τα πλιρθ κείμενα όλων των εργαςιϊν (προφορικι ανακοίνωςθ, e-poster, εργαςτιριο) 
κα κατατεκοφν ηλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr 
μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ζχουν ανακοινωκεί. 

 Οι εργαςίεσ που υποβάλλονται ςτο Συνζδριο πρζπει να είναι πρωτότυπεσ και να μθν 
ζχουν υποβλθκεί ι δθμοςιευκεί αλλοφ, αυτοφςιεσ ι τμιματά τουσ.  

 Οι ειςθγθτζσ οφείλουν να παρουςιάςουν τθν εργαςία τουσ ςτον ψθφιακό χϊρο 
διεξαγωγισ του Συνεδρίου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Συνεδρίου. 

 Κάκε ειςθγθτισ μπορεί να ςυμμετζχει με: α) μία ζωσ δφο ανακοινϊςεισ (προφορικζσ ι 
e-posters) ι β) με ζνα ζωσ δφο εργαςτιρια ι γ) με μία ανακοίνωςθ και ζνα 
εργαςτιριο, είτε μόνοσ είτε ωσ ςυνειςθγθτισ. Σε κάκε περίπτωςθ ο αρικμόσ των 
ειςθγθτϊν ςε μία ανακοίνωςθ ι εργαςτιριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τρεισ. 

 Η μζγιςτθ διάρκεια των προφορικϊν ανακοινϊςεων είναι 15 λεπτά, των διαδικτυακϊν 
εργαςτθρίων 90 λεπτά και των διά ηϊςθσ εργαςτθρίων 120 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνοσ 
για ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ κάκε ςυνεδρίασ. 

 Οι αναρτϊμενεσ ανακοινϊςεισ (e-posters) κα παρουςιαςτοφν όλεσ μαηί ςε ξεχωριςτι 
ςυνεδρία, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Συνεδρίου. 

 Οδθγίεσ για το περιεχόμενο, τθν ζκταςθ και τθ μορφοποίθςθ των πλιρων κειμζνων 
των εργαςιϊν (προφορικι ανακοίνωςθ, e-poster, εργαςτιριο) κα βρείτε ΕΔΩ. 
 

Κρίςη εργαςιϊν (πλήρη κείμενα) και δημοςίευςη Πρακτικϊν  

 Τα πλιρθ κείμενα όλων των εργαςιϊν (προφορικζσ ανακοινϊςεισ, e-posters, 
εργαςτιρια) κα τεκοφν ςτθν κρίςθ δφο (2) ανεξάρτθτων κριτϊν, ςτθ βάςθ τθσ 
επιςτθμονικισ δεοντολογίασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ πρωτοτυπίασ τουσ, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του Συνεδρίου (περιεχομζνου και μορφοποίθςθσ) που ζχουν 
ανακοινωκεί. Στθν περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δφο κριτϊν, θ εργαςία  
ανατίκεται ςε τρίτο κριτι για τθν τελικι κρίςθ. 

http://conf.pdekritis.gr/
http://conf.pdekritis.gr/mydocs/3_SYNEDRIO_PDE_ODHGIES_PROTYPO_ERGASION.docx
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 Προκειμζνου μια εργαςία να γίνει δεκτι για δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά του Συνεδρίου 
κα πρζπει να ζχει κετικι αξιολόγθςθ από δφο (2) τουλάχιςτον μζλθ τθσ επιτροπισ 
κριτϊν.  

 Τα ςχόλια των κριτϊν κοινοποιοφνται ανϊνυμα ςτουσ ςυγγραφείσ. Το αποτζλεςμα τθσ 
κρίςθσ μπορεί να είναι θ αποδοχι τθσ εργαςίασ για δθμοςίευςθ ι θ αποδοχι τθσ υπό 
προχποκζςεισ ι θ μθ αποδοχι τθσ. 

 Τα πλιρθ κείμενα των εργαςιϊν που κα λάβουν κετικι κρίςθ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 
θλεκτρονικι ζκδοςθ των Πρακτικϊν του Συνεδρίου (με ISBN). 

 

 
υμμετοχή ςυνζδρων 

 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Συνζδριο χρειάηεται να εγγραφοφν (δθμιουργία 
λογαριαςμοφ και ςτθ ςυνζχεια ςφνδεςθ) ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου: 
http://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf3/user/account 

 Κατά τθν εγγραφι ςτο Συνζδριο, τθν υποβολι μιασ εργαςίασ και τθν εξ αποςτάςεωσ 
παρουςίαςι τθσ, κακϊσ και για τθν εν γζνει ςυμμετοχι ςτο Συνζδριο, κα απαιτθκεί θ 
αποδοχι όρων χριςθσ και προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
πνευματικϊν δικαιωμάτων.  

 Οι ςφνεδροι κα παραλάβουν οδθγίεσ ςφνδεςθσ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι 
τθλεδιάςκεψθσ του Συνεδρίου. 

 Στο Συνζδριο δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ για τουσ ειςθγθτζσ και τουσ υπόλοιπουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 

 Στουσ ςυνζδρουσ παρζχεται βεβαίωςθ ςυμμετοχισ. 
 
Επικοινωνία  

 Τθλζφωνο: 2810 302458  

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 3rd.conference.pdekritis@gmail.com 

 Iςτοςελίδα και υποβολι εργαςιϊν: http://conf.pdekritis.gr 
 
 

 

Για  την Οργανωτική Επιτροπή 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 

 
 
 

Εμμανουήλ Καρτςωνάκησ 
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