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Αθήνα, 16-18 ∆εκεµβρίου 2005 

 

Α. Το θέµα και τα διακυβεύµατα 

  

Σε µια πορεία µετάβασης των σύγχρονων κοινωνιών προς τις αποκαλούµενες 

κοινωνίες της γνώσης, µε τη δια βίου µάθηση να συνιστά τη βασική στρατηγική για 

την επιτυχή µετάβαση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ρόλος της γνώσης και των 

δεξιοτήτων γίνεται ολοένα και πιο σηµαντικός. Οι ταχύτατες µεταβολές του 

οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, µε τους έντονους ρυθµούς των 

τεχνολογικών µεταβολών να επιδρούν άµεσα στη παραγωγική διαδικασία και στον 

καταµερισµό της εργασίας, οδηγούν σε σηµαντική διαφοροποίηση του συσχετισµού, 

του καταµερισµού και της διάρθρωσης των διάφορων κατηγοριών  δεξιοτήτων.  

 Είναι ευρέως αποδεκτό, από ένα σηµαντικό φάσµα επιστηµονικών πεδίων, 

ότι η οµαλή ένταξη των ατόµων τόσο στο οικονοµικό όσο και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, απαιτεί ένα συνδυασµό τεχνικών δεξιοτήτων, (δεξιοτήτων 

που  προκύπτουν από την τεχνολογία και τον καταµερισµό της εργασίας στο 

εσωτερικό των παραγωγικών µονάδων), όσο και κοινωνικών δεξιοτήτων, (δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και για 

την επιτυχή αντιµετώπιση σειράς κοινωνικών ζητηµάτων που συνδέονται µε την 

προσαρµογή των πολιτών στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι).  



∆εν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια αναπτύχθηκε πλήθος 

προβληµατικών και θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από αυτό το ζήτηµα.  

Ο Goleman, στη δεκαετία του ’90 είχε προσδιορίσει τη «συναισθηµατική 

νοηµοσύνη» ως µια σειρά από ικανότητες όπως είναι η ενσυναίσθηση, ο χειρισµός 

σχέσεων, η επίλυση διαφωνιών, η συνεργατικότητα, η αυτοεπίγνωση και ο 

αυτοέλεγχος. 

 Νωρίτερα, ο Gardner είχε ορίσει τη «διαπροσωπική νοηµοσύνη» ως 

ικανότητα να καταλαβαίνουµε τους άλλους, τι τους παρακινεί, πώς εργάζονται και 

πώς εµείς θα εργαστούµε µε σύµπνοια µαζί τους. Είχε επίσης ορίσει την 

«ενδοπροσωπική νοηµοσύνη» ως την ικανότητα να σχηµατίζουµε ένα ακριβές, 

γνήσιο πρότυπο για να λειτουργούµε αποτελεσµατικά στη ζωή µας. 

     Επίσης τα τελευταία 10-15 χρόνια οι σηµαντικότεροι θεωρητικοί της 

εκπαίδευσης ενηλίκων επικέντρωσαν την προσοχή τους στην ανάπτυξη του κριτικού 

στοχασµού ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου στην προσωπική, κοινωνική και 

εργασιακή ζωή. 

Από τα µέσα της δεκαετίας ’ 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να δίνει έµφαση 

στην ανάγκη ανάπτυξης των «κοινωνικών δεξιοτήτων» των πολιτών, προκειµένου να 

γίνονται περισσότερο παραγωγικοί και ενεργοί, αλλά και να προσαρµόζονται 

δηµιουργικά στις αλλαγές και εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να τις ορίζει επαρκώς. Η 

Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. (1996) θεωρεί ότι κοινωνικές δεξιότητες  είναι εκείνες της 

διαχείρισης των σχέσεων, της συνεργασίας, οµαδικής εργασίας, δηµιουργικότητας 

και επιδίωξης ποιότητας. Η σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) προσδιόρισε ως 

κοινωνικές δεξιότητες την αυτοπεποίθηση, τον αυτοπροσανατολισµό και τη 

διακινδύνευση. Στην πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου  (Lifelong learning : 

citizen’s  views in close-up) ως κοινωνικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες: 

η ικανότητα να εκφράζεσαι αποτελεσµατικά, η ικανότητα να αξιολογείς καταστάσεις 

και να επιλύεις προβλήµατα, η ικανότητα να διευθύνεις ανθρώπους, ακόµη και η 

ικανότητα να µαθαίνεις πώς να µαθαίνεις. 

  Από την άλλη, στο πεδίο του management βρίθουν οι αναφορές στην ανάγκη 

ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως η λειτουργία σε οµάδα, η επικοινωνία, η υποκίνηση, το 

σχετίζεσθαι µε άλλους.  Οι προσεγγίσεις του Goleman έχουν σήµερα πλατειά 

απήχηση στον επιχειρηµατικό κόσµο. 

 Είναι φανερές οι επαλληλότητες µεταξύ των παραπάνω προσεγγίσεων αλλά 

και η ρευστότητα που διέπει, στο θεωρητικό επίπεδο, τον εννοιολογικό 



προσδιορισµό, την κατηγοριοποίηση και την λειτουργία των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ταυτόχρονα, το ζήτηµα της αποτίµησής  τους αλλά και της ανάπτυξής τους  στο 

πλαίσιο  της εκπαίδευσης ενηλίκων αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό  από τους 

µελετητές του management και της συνεχιζόµενης  εκπαίδευσης, τον επιχειρηµατικό 

κόσµο, τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. 

 Ο παραπάνω προβληµατισµός  αποτέλεσε το λόγο  για τον οποίο η Ένωση 

αποφάσισε να ασχοληθεί διεξοδικά µε το µεταβαλλόµενο ρόλο και τη σηµασία των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκαν 

ο τίτλος, οι στόχοι και οι άξονες του Συνεδρίου.  

 

Β. Στόχοι , Άξονες  

 
Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι ο προσδιορισµός της έννοιας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάδειξη και διερεύνηση  του περιεχοµένου τους και των 

µεθόδων αποτίµησής τους, καθώς και η προσέγγιση της συµβολής της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτού του βασικού στόχου µπορεί να 

αναδειχθούν και να αναπτυχθούν µία σειρά από ζητήµατα που αφορούν: 

• Τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις που εµπεριέχουν οι διαφορετικοί 

ορισµοί των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

• Τις σχέσεις τους µε τις διαδικασίες συµµετοχής των ατόµων στο ευρύτερο 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 

• Τις σχέσεις τους µε το χώρο της αγοράς αλλά και µε την ιδιότητα του πολίτη. 

• Τα συστήµατα, τους θεσµούς, τις µεθόδους και τις τεχνικές παραγωγής 

ανάπτυξης και αναπαραγωγής τους (µε έµφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων).  

• Τις διαδικασίες  καταγραφής και αναγνώρισης των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

•  Τις σχέσεις τους µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα.   

 

Τα ζητήµατα αυτά προτείνεται να συζητηθούν γύρω από τρεις άξονες, που 

αποτελούν τους άξονες του Συνεδρίου. 

Στον πρώτο άξονα µε τίτλο «Εννοιολογικός προσδιορισµός κοινωνικών 

δεξιοτήτων-προς µια διεπιστηµονική θεώρηση;» θα επιχειρηθεί να προσδιοριστούν η 

έννοια και το περιεχόµενο των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η διάκριση και 

οριοθέτησή τους σε σχέση µε άλλες κατηγορίες δεξιοτήτων, αλλά και οι τρόποι που 



διαπλέκονται µεταξύ τους. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, καθώς η έννοια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί αντικείµενο µελέτης και διερεύνησης ενός µεγάλου 

φάσµατος επιστηµονικών πεδίων (διοικητική επιστήµη, οικονοµικά της εργασίας, 

ψυχολογία, εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνιολογία, κ.ά), θα επιχειρηθεί να καλυφθεί το 

ζήτηµα µε προσεγγίσεις που προέρχονται από περισσότερα του ενός επιστηµονικά 

πεδία, προκειµένου οι συµµετέχοντες να έχουν όσο το δυνατό πιο σφαιρική θεώρηση 

(αλλά και να καλυφθούν τα ενδιαφέροντά  τους, δεδοµένου ότι όσοι θα 

συµµετάσχουν στο Συνέδριο προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών 

χώρων, µε κοινή συνισταµένη την εκπαίδευση ενηλίκων). Έτσι στον άξονα αυτό θα 

συζητηθούν µέσα από τα οπτικά πρίσµατα των παραπάνω επιστηµονικών πεδίων, 

ερωτήµατα που αφορούν στο τι και ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, πώς 

διακρίνονται από τις άλλες κατηγορίες, ποιος είναι ο κοινωνικός – οικονοµικός ρόλος 

τους σήµερα ποιες οι διεργασίες ανάπτυξης και αναπαραγωγής τους, ποια η 

συσχέτισή τους αφενός µε το χώρο της αγοράς και αφετέρου µε την ιδιότητα του 

πολίτη.  

Στο δεύτερο άξονα µε τίτλο « Αποτιµώνται οι κοινωνικές δεξιότητες; 

Μέθοδοι και τεχνικές» θα ενταχθούν τα ζητήµατα που αφορούν στις µεθόδους και 

στις τεχνικές καταγραφής των κοινωνικών δεξιοτήτων, στα συστήµατα και στις 

διαδικασίες αναγνώρισής τους (από την παραγωγή, την αγορά εργασίας και την 

κοινωνία γενικότερα) και θα επιχειρηθεί η ανάδειξη του ρόλου και της σηµασίας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων στα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Έχει  ενδιαφέρον να 

συζητηθεί  το ότι, ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικός 

παράγοντας για την  αποτελεσµατική και δηµιουργική ένταξη των ατόµων στην 

παραγωγική διαδικασία, το γεγονός ότι κατά ένα µεγάλο  µέρος παράγονται µέσα από 

µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης δηµιουργεί εµπόδια στην αναγνώρισή τους 

και στην ανάδειξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που συνδέονται µε αυτές.  

Στον τρίτο άξονα µε τίτλο «Μέθοδοι και πρακτικές για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων: Η συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων» εντάσσονται  τα 

ζητήµατα που αφορούν στη συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν συστήµατα, διαδικασίες,  

υποδείγµατα, µέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές εφαρµογές, που οδηγούν στη 

δηµιουργία και στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενδιαφέρον έχει επίσης να εξεταστεί το ευρύτερο κοινωνικό 



– οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται και αναπτύσσονται οι 

κοινωνικές δεξιότητες. 

 Το Συνέδριο θα περιλαµβάνει και εργαστήρια βιωµατικού χαρακτήρα που θα 

σχετίζονται µε έµπρακτη ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Στη διάρκεια του συνόλου των εργασιών θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή των συνέδρων µέσα από διάλογο, panels, κλπ. 

 



Γ. ∆οµή του Συνεδρίου 

 
• Το Συνέδριο θα αρχίσει την Παρασκευή 16/12 στις 15.00 και θα λήξει την 

Κυριακή 18/12 στις 14.00. 

• Περιλαµβάνονται παρουσιάσεις σε ολοµέλεια, πάνελς, καθώς και εργαστήρια 

βιωµατικού χαρακτήρα. 

• Το ακριβές πρόγραµµα θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο. 

 

∆. Παρουσιάσεις στο Συνέδριο 

 

Η Ένωση εξασφάλισε τη συµµετοχή στο Συνέδριο κορυφαίων ξένων 

εµπειρογνωµόνων, ειδικών στα θέµατα των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι ο 

Henning Olsen, διευθυντής της Μεταπτυχιακής Σχολής ∆ια Βίου Εκπαίδευσης της 

∆ανίας, ο Martin Little, ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος KCC της Αγγλίας, Σύµβουλος 

Οργανισµών σε ζητήµατα οµαδικής εργασίας, συνεργατικότητας και ηγεσίας η Jane 

Thompson, ερευνήτρια σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινωνικού 

αποκλεισµού στον παγκοσµίου φήµης για την εκπαίδευση ενηλίκων οργανισµό  

NIACE και ο Tom Leney, καθηγητής στο London QCA. 

Στο Συνέδριο µπορούν να παρουσιάσουν εισηγήσεις έλληνες 

εµπειρογνώµονες και µελετητές. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι επικεντρωµένες 

στους προαναφερθέντες θεµατικούς άξονες. Κάθε εισήγηση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 20'. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τις εισηγήσεις τους, οι 

οποίες, εάν επιλεγούν και παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα συµπεριληφθούν στα 

Πρακτικά του (βλ. παρακάτω οδηγίες-υπόδειγµα), αφού ο/η συντάκτης επεξεργαστεί 

το κείµενο στην τελική του µορφή.  

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να αποπνέουν συστηµατική θεωρητική και πρακτική 

ενασχόληση µε το αντικείµενο και να καλύπτουν την κοινά παραδεδεγµένη 

βιβλιογραφία που σχετίζεται µε το θέµα. Κάθε ενδιαφερόµενος/η µπορεί να υποβάλει 

µία µόνο εισήγηση (ατοµική ή συλλογική).  

Όσες εισηγήσεις κριθούν ικανοποιητικές αλλά δεν παρουσιαστούν στο 

Συνέδριο λόγω έλλειψης χρόνου, θα δηµοσιευτούν επίσης στα Πρακτικά. Επίσης θα 

γίνει προσπάθεια στοιχεία από αυτές να παρουσιαστούν στο Συνέδριο από τους 

rapporteurs. 



Τα κείµενα µπορεί να αποσταλούν έως την 30η Σεπτεµβρίου 2005 στο e-

mail: adulteduc@adulteduc.gr. Πληροφορίες: 210-6012297 (τηλέφωνο της 

Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 6979724757 Χριστίνα Κόκκου).  

 Η επιλογή των εισηγήσεων θα ανακοινωθεί την  31/10/2005. 

 

Η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους : Βασιλού – 

Παπαγεωργίου Βάσω, Βεργίδη ∆ηµήτρη, ∆έδε Ιωάννα, ∆ηµουλά Κώστα, 

Ευστράτογλου Άγγελο, Καραλή Θανάση, Καρατζόλα Ελένη, Κόκκο Αλέξη, 

Κορωναίου Αλέκα, Μαυρογιώργο Γιώργο, Παπαλεξανδρή Νάνσυ (εκπρόσωπο του 

Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ), Πατρώνα ∆ηµήτρη, 

Πολυχρόνη Πέτρο (εκπρόσωπο του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου), 

Τερλιξίδου Μαρία, Τσιµπουκλή Άννα.  Για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου 

συνεργάζονται επίσης το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το ALBA. 

Την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου αποτελούν οι: 

• Βεργίδης ∆ηµήτρης, Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 

• Καρατζόλα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

• Κόκκος Αλέξης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

∆ιευθυντής της Μονάδας Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο. 

• Κορωναίου Αλέκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο 

Πάντειο Πανεπιστήµιο. 

• Παπαλεξανδρή Νάνσυ, Καθηγήτρια ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

και Αντιπρύτανης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους: Κόκκου Χριστίνα, 

Κουλαουζίδη Γιώργο, Παπαδάκη Σπύρο, Παπανικολόπουλο Θανάση. 

Η Οργανωτική Επιτροπή εµπλουτίζεται µε άλλα άτοµα και κατανέµει τις 

εργασίες της υπό τον συντονισµό του Θανάση Καραλή. 

 



Ε. Συµµετοχές στο Συνέδριο 

Το κόστος συµµετοχής για τα µέλη της Ένωσης  ανέρχεται σε 65 ευρώ (για νέους 

κάτω των 25 ετών 40 ευρώ). Για τους συµµετέχοντες που δεν είναι µέλη της το 

κόστος ανέρχεται στα 120 ευρώ (για τους νέους κάτω των 25 ετών 70 ευρώ). 

Οι ενδιαφερόµενοι  για να εξασφαλίσουν έγκαιρα θέσεις  µπορούν  από τώρα να 

καταβάλουν αυτό το ποσό στο λογαριασµό της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων  στην Εθνική Τράπεζα (αρ.λογ. 146/29607533). Θα τηρηθεί αυστηρά η 

σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές των συνέδρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

έως την ∆ευτέρα 21-11-2005. Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα πρέπει οι 

ενδιαφερόµενοι σύνεδροι να µας ενηµερώνουν πριν την κατάθεση των χρηµάτων 

στην Τράπεζα για να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν ακόµα κενές θέσεις. 

Είναι απαραίτητο στην απόδειξη της Τράπεζας να αναγράφεται το επίθετο και η 

λέξη Συνέδριο (λ.χ. Παπαδόπουλος –Συνέδριο). 

 

ΣΤ. Οδηγίες - υπόδειγµα µορφοποίησης εισηγήσεων  

 
   Τα πρακτικά του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Επιστηµονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα δηµοσιευτούν σε ηλεκτρονική µορφή και θα 

κοινοποιηθούν ευρέως. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 

   Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το συνοδευτικό 

εξώφυλλο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία κατηγοριοποίησης της θεµατολογίας 

των εισηγήσεων καθώς και η διαδικασία της κρίσης. Στο εξώφυλλο θα πρέπει να 

προτείνετε το θεµατικό άξονα στον οποίο προτείνετε να περιληφθεί η εισήγησή σας. 

Κάθε εισήγηση περιλαµβάνει τα εξής:  

• Τον τίτλο της εισήγησης.   

• Το όνοµα  και την ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων (µε αστερίσκο στο όνοµα 

του οµιλητή). 

• Μία  σύνοψη της εισήγησης (περίπου 500 λέξεις) στα ελληνικά και αγγλικά. 

• Το κείµενο της εισήγησης καταλαµβάνει 8-12 σελίδες συµπεριλαµβανοµένης 

της βιβλιογραφίας. Επίσης µπορούν να γίνουν και προτάσεις για εργαστήρια 

βιωµατικού χαρακτήρα (2 σελίδες, όπου περιγράφονται το θέµα, οι στόχοι, η 

µέθοδος). 



 Το βασικό κείµενο των εισηγήσεων θα είναι σε Word 2000 για Windows,  η 

γραµµατοσειρά θα είναι  Times New Roman, µέγεθος χαρακτήρων 12, διάστηµα 

1,5. Θα πρέπει να υπάρχει εσοχή παραγράφου, στην αρχή κάθε νέας παραγράφου 

(ώστε να βελτιώνεται η εµφάνιση του κειµένου). 

    Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των σχηµάτων, δεδοµένου 

ότι πιθανόν να χρειαστεί να αναπαραχθούν κατά τη βιβλιοδεσία. Να διασφαλιστεί το 

γεγονός ότι όλα τα σχήµατα είναι σαφή, µε καλή χρωµατική αντίθεση. Τα σχήµατα 

είναι προτιµότερο να είναι σε bitmaps και όχι φωτογραφίες. 

 
ΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ, ΥΠΟΣΕΛΙ∆Α, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΛΙ∆ΩΝ   

H κεφαλίδα µονής σελίδας γράφει: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ µε  

Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος χαρακτήρων 8. H κεφαλίδα µονής 

σελίδας γράφει: 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

µε  Γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος χαρακτήρων 8, Πλάγια  Γραφή 

(Italics). 

   Να µην εισαχθούν  υποσέλιδα, αριθµοί σελίδων και αναφορές υποσηµειώσεων. 
 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Τα διαγράµµατα και οι πίνακες θα πρέπει να ενταχθούν στο κείµενο όσο 

γίνεται πιο κοντά  στο σηµείο όπου γίνεται η αναφορά τους (όπως εµφανίζεται στο 

σχήµα 1). Τα σχήµατα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος του κειµένου. Τα 

σχήµατα και οι πίνακες µπορούν, αν χρειαστεί, να καταλάβουν ολόκληρο το πλάτος 

της περιοχής του κειµένου. Όλα τα σχήµατα και οι πίνακες θα πρέπει να 

τοποθετούνται κεντρικά και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση µε το κείµενο. 

 
 

Σχήµα 1:  Οι τίτλοι των σχηµάτων πρέπει να είναι Times New Roman 10 στιγµές, 
στοίχιση πλήρης και η λέξη «Σχήµα» Times New Roman Bold Italic. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

   Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να επισηµαίνονται στο κείµενο µε το 

επώνυµο του συγγραφέα και τη χρονολογία, όπως: (Rogers, 2001) ή (Guthers & 

Putton, 2002) ή (Papadakis et all, 2004) ή  (Jarvis, 2001, Kokkos, 2003, Vergidis & 



Karalis 1999). Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν αλφαβητική 

σειρά και να παρουσιάζονται όπως παρακάτω. Οι  συγγραφείς θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εµπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειµένου 

και, αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωµένη, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αριθµών σελίδων. 

Υπόδειγµα παρουσίασης βιβλίου στη βιβλιογραφία 
 
Παπαδόπουλος, Α., (2004), Οι  κοινωνικές δεξιότητες, Αθήνα, εκδ... 
 
Υπόδειγµα παρουσίασης άρθρου στη βιβλιογραφία 
 
Παπαδόπουλος, Α. (2004), Οι κοινωνικές δεξιότητες, Επιθεώρηση Κοινωνικών 
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