
     FORUM ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
 

Πρώτη ανακοίνωση 

 

Το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει FORUM ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ στους τομείς της 

Λογοτεχνίας, του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, της Μουσικής, της Αισθητικής Αγωγής και της 

Γλωσσολογίας.  Στόχος του Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 ∆εκεμβρίου 

2008 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η ανάπτυξη 

δημιουργικού διαλόγου μεταξύ της πανεπιστημιακής και της επιστημονικής κοινότητας και η ενθάρρυνση 

των νέων ερευνητών. Η διοργάνωση θα επαναλαμβάνεται ανά διετία παρέχοντας στους νέους ερευνητές 

και επιστήμονες ένα έγκυρο και σταθερό χώρο έκφρασης και δημοσιοποίησης του ερευνητικού τους 

έργου. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το Forum απευθύνεται σε διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και 

σε νέους ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τα πορίσματα ή την πορεία της έρευνάς τους 

και τις προτάσεις τους στους ακόλουθους τομείς: Λογοτεχνία, Θεωρία Λογοτεχνίας, Ιστορία 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους, ∆ιδακτική της Λογοτεχνίας, 

Θεατρολογία, Θέατρο για Παιδιά και Νέους, Θέατρο στην Εκπαίδευση, Κινηματογράφος, Μουσικολογία, 

Μουσικοπαιδαγωγικά Συστήματα, Μουσική Εκπαίδευση, Εικαστικά, Αισθητική Αγωγή, Γλωσσολογία και 

∆ιδακτική της Γλώσσας. Το Forum είναι επίσης ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να 

παρακολουθήσει τις εργασίες του.  

 

Τι περιλαμβάνει: 

Το Forum περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια εφαρμογής, βιωματικά εργαστήρια, υποδειγματικές 

διδασκαλίες και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

 

∆ιοργάνωση: 

Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιπποκράτους 20, 106 80 Αθήνα 

Τηλ. 210-3688470, Fax: 210-3688543 



Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word σε επισύναψη) στο e-mail 

tgramma@primedu.uoa.gr  (με ταυτόχρονη προώθηση στα e-mail ptzamar@primedu.uoa.gr και 

achalk@otenet.gr) μέχρι τις 31 Μαΐου 2008  

 τα στοιχεία τους (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας),  

 σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις), 

 τον τίτλο της ανακοίνωσης, 

 σύντομη περίληψη της εισήγησής τους ή συνοπτική περιγραφή του εργαστηρίου εφαρμογής  (μέχρι 

400 λέξεις).   

Το τελικό κείμενο θα πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008. 

Οι εργασίες θα κριθούν από επιστημονική επιτροπή ειδικών και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την 

έγκριση ή την απόρριψη της εργασίας τους, καθώς και για τη μορφή της παρουσίασης (απλή ανακοίνωση, 

αναρτημένη ανακοίνωση, ανακοίνωση προς δημοσίευση, εισήγηση σε ολομέλεια, εισήγηση σε παράλληλη 

συνεδρία, εργαστήριο εφαρμογής)  μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008.   

 

∆ιάρκεια προφορικής ανακοίνωσης: 15 λεπτά. 

∆ιάρκεια εργαστηρίων: 2 - 2,5 ώρες. 

 

Τέλη εγγραφής: 50  € 

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:  

 Παρακολούθηση των κεντρικών ομιλιών και των εισηγήσεων στις ομάδες εργασίας 

 Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον εργαστήριο (Κάθε εργαστήριο έχει περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.) 

 Παρακολούθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

 Κουπόνια για τα διαλείμματα καφέ 

 Κουπόνια για το γεύμα κατά τα μεσημβρινά διαλείμματα 

 Κουπόνι για τη ∆εξίωση 

 Φάκελος υλικού 

 Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα χρήματα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2008 στη 

EUROBANK στο λογαριασμό 0026-0180-92-0100527083 και να στείλουν με φαξ (210-3688543) το 

σχετικό παραστατικό στον Ταμία του Συνεδρίου κ. Τάκη Τζαμαργιά. Η απόδειξη είσπραξης θα 

χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
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