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 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα 

Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και τον Δήμο Πάρου, διοργανώνει το 2ο Θερινό Σχολείο για 
Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (στη φάση 
ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής τους). 

Περίοδος: Δευτέρα 26 Αυγούστου – Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, 2019 

Τόπος: «Σπίτι της Λογοτεχνίας», Λεύκες Πάρου 

 
Αντικείμενο του Θερινού Σχολείου είναι: «Θεωρία και κοινωνική έρευνα: 
Επιστημολογικά ζητήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις» 

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η εμβάθυνση στη σύγχρονη συζήτηση σε 
θέματα κοινωνικής θεωρίας και μεθοδολογίας έρευνας στις επιμέρους 
θεματικές: 

 Μεθοδολογικά ζητήματα στη διερεύνηση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων 

 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα 

 Η χρησιμότητα των ποιοτικών μεθόδων 

 Μεικτές μέθοδοι έρευνας 

 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο παραδοσιακό κτίριο του «Σπιτιού της 
Λογοτεχνίας» του Δήμου Πάρου, στις Λεύκες της Πάρου.  

http://www.hellenicsociology.gr/el
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Η διαμονή των συμμετεχόντων έχει εξασφαλιστεί με πολύ χαμηλό κόστος στο 
«Σπίτι της Λογοτεχνίας» του Δήμου Πάρου, στις Λεύκες της Πάρου.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες στην Κοινωνιολογία, όπως και ευρύτερα στις κοινωνικές 
επιστήμες.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει υποβάλλουν: 

1. Αίτηση συμμετοχής και σύντομη αναφορά στο θέμα/αντικείμενο της 
διατριβής (διδακτορικής ή μεταπτυχιακής) που έχουν αναλάβει 
[χρησιμοποιήστε το έντυπο αίτησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα] 

2. Περίληψη (όχι πάνω από 250 λέξεις) μια σύντομης εισήγησης την οποία 
θα παρουσιάσουν στο θερινό σχολείο [εφόσον επιλεγείτε] 

3. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (μέχρι 1 σελίδα) 

 
Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του 2ου 
Θερινού Σχολείου Πάρου θα ανέλθει στα δεκατέσσερα (14). Θα επιλεγούν, 
κατά προτεραιότητα:  
 υποψήφιοι διδάκτορες ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
 μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
 άτομα με συναφείς ιδιότητες από την τοπική κοινωνία της Πάρου.  

 
Εφόσον ο αριθμός των επιλεγόμενων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα 
συνταχθεί πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων. 

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

(α) Διαλέξεις από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές.  

(β) Παρουσίαση εκ μέρους του κάθε υποψηφίου διδάκτορος και 
μεταπτυχιακού φοιτητή σε θέμα επιλογής του, σχετιζόμενο με το αντικείμενο 
της έρευνάς της/του και σε συνάφεια με τη θεματολογία του θερινού 
σχολείου. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας από 15’ έως 20’ και θα 
προβλέπεται και χρόνος για συζήτηση. 

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του 2ου Θερινού Σχολείου θα 
χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ανακοίνωσης 
στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ [http://www.hellenicsociology.gr/], καθώς και 
ηλεκτρονικά έως τη 30η Μαΐου 2019.  

Οι αιτήσεις (καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά) θα πρέπει να αποσταλούν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: grsociolsoc@gmail.com 

Κόστος Συμμετοχής: εκατό πενήντα (150,00) € ανά άτομο (περιλαμβάνει 
διαμονή, πρωινό, μεσημεριανό σάντουιτς/ ένα δείπνο) 

 

Η Ανακοίνωση και η Αίτηση Συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
της ΕΚΕ: http://www.hellenicsociology.gr/ 

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Kαθ. Γεώργιος Πλειός (ΕΚΠΑ), Καθ. Νίκος  
Δεμερτζής (ΕΚΠΑ), Δρ Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών (ΕΚΚΕ), Kαθ. 
Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Χαροκόπειο Παν/μιο), Kαθ. Σωκράτης 
Κονιόρδος (Παν/μιο Πελοποννήσου). 

mailto:grsociolsoc@gmail.com

