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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΚΜ 

     ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Εσωτ. Αρ. Πρωτ. Οργαν. Ε̟ιτρ.: OE-39 
Πληρ.: 2310 589 175 (Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης/ΠΚΜ) 
Υ̟εύθυνη Ε̟ικοινωνίας: Πασ̟άλα Ιωάννα (6937 243 836) 
kepothe@otenet.gr, esai@esai.gr  
http://www.esai.gr/DHIAfestgr.html 
http://www.esai.gr/DHIA_festival.html  

 

 

2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ µε τίτλο 

«∆ια Βίου Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής Κωφών και Βαρηκόων» 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο επιστηµονικό πρόγραµµα του 2ου Πανελλήνιου 

Συµποσίου µε θέµα «∆ια 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. 

 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

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

καλύτερες κάθε κατηγορίας θα βραβευθούν. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ για το 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «∆ια 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 Υποβολής Περιλήψεων 

• ∆εν 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. ∆εν 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 ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

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

Χορογράφος (µε χρήση της Νοηµατικής Γλώσσας), Υπεύθυνη Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων 

 

Εκ µέρους της Οργανωτικής Ε̟ιτρο̟ής 
                                                                                    Σοκολάκη Ειρήνη  

∆ιερµηνέας Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, 

Υπεύθυνη ∆ιερµηνέας ΕΓΝ του ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΓΗΣ της Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

       

 

 

 

 

 

 

 
Πληροφορίες: 

Κα Πασπάλα Ιωάννα, 6937 243 836 

Κέντρο Πολιτισµού, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2310 589 175 

 

 


