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Συμμετοχή στον συλλογικό τόμο με θέμα: «Η Θεατρική Αγωγή σε καιρό 
πανδημίας (SARS-CoV-2): προκλήσεις, προβληματισμοί και εναλλακτικές»  

Παράταση προθεσμίας 

 

Αγαπητοί, αγαπητές,  

Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα και αισιοδοξία! 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναφορικά με την πρόσκληση συμμετοχής στον 
συλλογικό τόμο με θέμα «Η Θεατρική Αγωγή σε καιρό πανδημίας (SARS-CoV-2): 
προκλήσεις, προβληματισμοί και εναλλακτικές» η περίοδος υποβολής των περιλήψεων 
των κειμένων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021. 
 
Υπενθυμίζεται στους/τις εκπαιδευτικούς της Θεατρικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στον συλλογικό τόμο ότι οι περιλήψεις (300- 500 λέξεις) των συμβολών 
τους αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkatsaridou@uth.gr και μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:  

 

 Τον τίτλο της συμβολής 

 Τον σκοπό της συμβολής 

 Τη μεθοδολογική προσέγγιση 

 Τα κύρια ευρήματα 

 Συζήτηση-συμπεράσματα 

 3 με 5 λέξεις-κλειδιά 

 Τον θεματικό άξονα στον οποία εντάσσεται η συμβολή ή κάποιον άλλον 
εναλλακτικό άξονα 

 Ιδιότητα και e-mail(s) του/της συγγραφέα ή των συγγραφέων 

 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου ο/η συγγραφέας ή οι 
συγγραφείς υπηρετεί/ούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο 
οποίο αναφέρεται το υποβληθέν κείμενο. 
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Οι περιλήψεις των κειμένων θα κριθούν από τις επιμελήτριες και κριτές του πεδίου της 
Θεατρικής Αγωγής ως προς την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους και εκείνες που θα 
γίνουν αποδεκτές, θα δημοσιευτούν σε συλλογικό τόμο ηλεκτρονικής μορφής το 2021. Οι 
εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο 
μέχρι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 και θα λάβουν σχετικές οδηγίες για τη 
μορφοποίηση των κειμένων τους. Σημειώνεται ότι η έκταση των τελικών κείμενων που θα 
δημοσιευτούν στον συλλογικό τόμο είναι 3000-3500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των 
σημειώσεων και της τελικής βιβλιογραφίας). Η κατάθεση των τελικών συμβολών 
υπολογίζεται μέσα στον Μάιο 2021. 

 

 

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

 

Μάρθα Κατσαρίδου, επίκουρη καθηγήτρια Θεάτρου στην Εκπαίδευση, ΠΤΠΕ, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος  

 

Μαρία-Αλεξάνδρα Κουμανάκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής 
Αγωγής 

 

Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής 
Αγωγής 

 


