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Προς 

τους προπτυχιακούς, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και τους υποψήφιους διδάκτορες 

 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

προγραμματίζει την πραγματοποίηση διημερίδας με θέμα "Σύνδεση σχολείου & 

Πανεπιστημίου: Η φωνή των φοιτητών και των εκπαιδευτικών", στις  29 & 30 Μάϊου 2021. 

Λόγω την συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία για φέτος, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

ηλεκτρονικά. Ειδικότερα: α) την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν ερευνητικές ή καλλιτεχνικές 

εργασίες που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος, β) τη δεύτερη ημέρα θα παρουσιαστούν 

από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλές πρακτικές διδασκαλίας 

και αγωγής. Στόχος είναι η διημερίδα να αποτελέσει ένα θεσμό στο Τμήμα, στο πλαίσιο του 

οποίου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάζουν τις εργασίες τους φοιτητές και εκπαιδευτικοί, 

προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη συνεργασία Πανεπιστημίου και Σχολείου και να 

διαφανεί η άρρηκτη σχέση τους. 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στόχος είναι να παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες των φοιτητών.  

Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση με εισήγηση (έως 20 λεπτά)  να 

αποστείλουν περίληψη (έως 1 σελίδα) έως τις 20 Απριλίου 2021, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

diimeridaptde2021@gmail.com.   Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. τον τίτλο της 

εισήγησης, 2. το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τα 

τηλέφωνα του ή των εισηγητών και το σχολείο όπου εργάζονται, 3. πέντε λέξεις κλειδιά και 4. το 

κείμενο της περίληψης σε γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος γραμμάτων 12, 

διάστιχο μονό και περιθώρια, πάνω κάτω 2 εκατοστά και δεξιά αριστερά 2 εκατοστά. Οι 

συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Το 

πλήρες κείμενο, για το οποίο ισχύουν οι προδιαγραφές που ισχύουν και για την περίληψη, θα 

πρέπει να κατατεθεί στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

Διημερίδας.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Η συντονίστρια της Επιτροπής Λόγου & Τέχνης  
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