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Τπεφθυνουσ υμβουλευτικϊν ταθμϊν
Νζων (..Ν.) Δυτικήσ Μακεδονίασ, μζςω
των Διευθφνςεων Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ
Μακεδονίασ

Πρόςκληςη για ςυμμετοχή ςτο 3ο υνζδριο Εκπαιδευτικϊν Δυτικήσ Μακεδονίασ με θζμα:
«ΣΟ ΑΛΦΑΒΗΣΑΡΙ ΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», που διοργανϊνεται από την Περιφερειακή Διεφθυνςη
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ ςτισ 28 και 29
Απριλίου 2018 ςτη Θεολογική χολή Χάλκησ.

Αξιότιμοι συνάδελφοι,
ασ προςκαλοφμε να ςυμμετάςχετε ςτο 3ο υνζδριο Εκπαιδευτικϊν Δυτικήσ Μακεδονίασ, με κζμα:

«ΣΟ ΑΛΦΑΒΗΣΑΡΙ ΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
28 και 29 Απριλίου 2018 ςτη Θεολογική χολή Χάλκησ
το οποίο διοργανϊνει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ, τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.
Σο υνζδριο κα πραγματοποιθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, τθσ
Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Δυτικισ Μακεδονίασ, τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ, του Διμου
Φλϊρινασ και των υλλόγων Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ υπό την αιγίδα του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου Κωνςταντινουπόλεωσ και του Τπουργείου
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων.

Χρόνοσ και χώροσ διεξαγωγήσ του υνεδρίου
Οι εργαςίεσ του υνεδρίου προβλζπεται να πραγματοποιθκοφν ςτισ 28 και 29 Απριλίου 2018 ςτθν
Θεολογική χολή Χάλκησ. Να ςθμειωκεί ότι, επειδι ενδεχομζνωσ να προκφψει αδυναμία φυςικισ
παρουςίασ ςτο υνζδριο οριςμζνων ςυμμετεχόντων, επιτρζπεται να υποβλθκεί βιντεοςκοπημζνη
παρουςίαςη.

Αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του υνεδρίου

Σο υνζδριο κα περιλαμβάνει ςτο πρϊτο μζροσ 3 ωσ 4 κεντρικζσ ομιλίεσ από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ,
Ειδικοφσ επιςτιμονεσ, Μζλθ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., χολικοφσ υμβοφλουσ, Εκπαιδευτικοφσ, κ.ά., και ςτο δεφτερο
μζροσ κα ακολουκεί θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν με τθ μορφι ειςθγιςεων ι αναρτθμζνων
ανακοινϊςεων (posters).

το ςυνζδριο θα περιλαμβάνονται:





Κεντρικζσ ομιλίεσ
Θεματικά υμπόςια με δφο και περιςςότερουσ ειςθγθτζσ και Προεδρεφοντα διαλόγου διάρκειασ
1-2 ωρϊν
Παράλλθλεσ κεματικζσ ςυνεδρίεσ με προφορικζσ ανακοινϊςεισ
Αναρτθμζνεσ θλεκτρονικζσ ανακοινϊςεισ (posters)

Σα πρακτικά του υνεδρίου κα δθμοςιευκοφν θλεκτρονικά με ευκφνθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Δυτικισ Μακεδονίασ τον Οκτϊβριο του 2018, ςφμφωνα
με οδθγίεσ που κα ανακοινωκοφν ακολοφκωσ.

Θεματικοί Άξονεσ του υνεδρίου:
Α. Ο γραμματιςμόσ και η παιδεία ανά τουσ αιώνεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η οικουμενικι διάςταςθ τθσ Ελλθνικισ παιδείασ
Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι μορφωτικζσ του δράςεισ διαχρονικά
Η Θεολογικι χολι τθσ Χάλκθσ και μορφωτικι προςφορά τθσ
Η ιςτορικι Βιβλιοκικθ τθσ Θεολογικισ χολισ Χάλκθσ και θ πολιτιςμικι ςυνειςφορά τθσ
Θζματα Ιςτορίασ τθσ Εκπαίδευςθσ
Οι Βιβλιοκικεσ και ο μορφωτικόσ ρόλοσ τουσ διαχρονικά

Β. Οι γραμματιςμοί και η ελληνική παιδεία ςτη ςφγχρονη εποχή
Ο ΜΑΘΗΣΗ και Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ
1. Ο μαθητήσ και οι ανάγκεσ του ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Η ανάπτυξθ τθσ
προςωπικότθτασ, των ςυναιςκθματικϊν και των ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων του παιδιοφ και του
εφιβου και ο ρόλοσ του χολείου
2. Τποςτιριξθ μακθτϊν παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και
ατόμων με αναπθρία, κλπ. ςτο χολείο
3. Ετερότθτα και ρατςιςμόσ (φυλετικόσ, κρθςκευτικόσ, κοινωνικόσ, οικονομικόσ, ζμφυλοσ, ζμφυλεσ
ταυτότθτεσ και διαφορετικότθτα, κλπ.), ανκρϊπινα δικαιϊματα, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και
διακρίςεισ, φαινόμενα βίασ κι εκφοβιςμοφ ςτο χολείο, διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, κλπ.
Προγράμματα και Δράςεισ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων ςχολικισ βίασ και
εκφοβιςμοφ
4. Ο ρόλοσ και οι ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ ςτο χολείο τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Αρχικι εκπαίδευςθ
και επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν. Επιμορφωτικοί κεςμοί και ςτελζχθ επιςτθμονικισ και
παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ καινοτόμων προγραμμάτων.

Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. Η λειτουργία του ςχολικοφ οργανιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Η δθμοκρατικι διοίκθςθ των
ςχολικϊν μονάδων

6. Οι ςκοποί, οι ςτόχοι και το περιεχόμενο τθσ Εκπαίδευςθσ ςε μια ςφγχρονθ κοινωνία.
Προγράμματα ςπουδϊν, ςχολικά εγχειρίδια και εναλλακτικζσ προτάςεισ. Επιςτθμονικόσ
γραμματιςμόσ
7. Καινοτόμεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ανοιχτζσ τάξεισ, ανοιχτό χολείο, ςυνεργατικι μάκθςθ,
μακθτοκεντρικι διδαςκαλία, κλπ.
8. Ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ και νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και τθσ Πλθροφορίασ
9. χολείο και Κοινωνία. υνεργαςία του χολείου με Οικογζνεια. υνεργαςία του χολείου με τουσ
κεςμοφσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Πολιτείασ, με υλλογικοφσ φορείσ, Οργανιςμοφσ, Μ.Κ.Ο.,
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, κλπ.
10. Σο χολείο απζναντι ςτισ μεγάλεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ: κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και φτωχοποίθςθ
πλθκυςμϊν, προςφυγικό ηιτθμα, παγκοςμιοποίθςθ, περιβαλλοντικά ηθτιματα, αειφόροσ
ανάπτυξθ, κοινωνία υπερκατανάλωςθσ αγακϊν, υπερπλθροφόρθςθ, κλπ.
11. Σο χολείο ςτθν ανοιχτι κοινωνία τθσ πολυγλωςςίασ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Κριτικόσ
γραμματιςμόσ και Διαπολιτιςμικι αγωγι
Να ςθμειωκεί ότι το υνζδριο κα είναι ανοιχτό και κα μπορεί να το παρακολουκιςει κάκε
ενδιαφερόμενοσ.

Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτο υνζδριο
φμφωνα με τα παραπάνω, θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ απευκφνει
Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο επιςτιμονα, ςε ακαδθμαϊκοφσ, ςτα ςτελζχθ και τουσ
εκπαιδευτικοφσ όλων των χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων, και ςε ερευνθτζσ για τθν παρουςίαςθ κεωρθτικϊν ειςθγιςεων, καλϊν
διδακτικϊν πρακτικϊν και ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςυναφϊν με τθ φιλοςοφία, τουσ ςκοποφσ και τουσ
κεματικοφσ άξονεσ του υνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν είτε να υποβάλουν απευκείασ τισ προτάςεισ τουσ προσ τθν Επιςτθμονικι
Επιτροπι του υνεδρίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: omousiou@sch.gr, υπόψθ Όλγασ Μοφςιου Μυλωνά

Τποβολή προτάςεων και ημερομηνίεσ
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι καλεί όςουσ και όςεσ Εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να υποβάλουν εργαςίεσ που
αφοροφν ςε κεωρθτικζσ ι ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ εφαρμογζσ ςτο πλαίςιο των
προκακοριςμζνων κεματικϊν ενοτιτων του υνεδρίου.

Ενδεχόμενεσ κατηγορίεσ εργαςιών:




Ερευνθτικζσ και κεωρθτικζσ εργαςίεσ – μελζτεσ προφορικζσ διάρκειασ 15ϋι αναρτθμζνεσ
Θεματικά υμπόςια με 2 και περιςςότερουσ ειςθγθτζσ και Προεδρεφοντα διαλόγου διάρκειασ 1-2
ωρϊν
Διδακτικζσ προτάςεισ – Καλζσ πρακτικζσ προφορικζσ διάρκειασ 15ϋι αναρτθμζνεσ

ημαντικζσ Ημερομηνίεσ









1θ Ανακοίνωςθ: 25 Ιανουαρίου 2018
Ζναρξθ υποβολισ περιλιψεων: 01 Φεβρουαρίου 2018
Λήξη υποβολήσ περιλήψεων: 10 Μαρτίου 2018
Ενθμζρωςθ αποδοχισ εργαςιϊν: 20 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωςθ προγράμματοσ: 23 Μαρτίου 2018
Διεξαγωγή υνεδρίου: 28 και 29 Απριλίου 2018
Λήξη υποβολήσ εργαςιϊν για τα πρακτικά: 30 Ιουνίου 2018
Ενθμζρωςθ αποδοχισ πλιρων κειμζνων για δθμοςίευςθ: 30 Ιουλίου 2018

Σρόποσ υποβολήσ εργαςιών









Οι εργαςίεσ που υποβάλλονται ςτο υνζδριο πρζπει να είναι πρωτότυπεσ. Οι ςυγγραφείσ
δεςμεφονται με τθν υποβολι μιασ εργαςίασ ότι δεν ζχουν δθμοςιεφςει ι υποβάλλει προσ
δθμοςίευςθ αυτοφςια τθν εργαςία ι παραλλαγι τθσ αλλοφ.
Ζωσ τισ 10 Μαρτίου 2018 κα κατατεκοφν θλεκτρονικά μόνον οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων όλων
των μορφϊν (βλ. ςυνθμμζνθ Φόρμα Περίλθψθσ υνεδρίου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
omousiou@sch.gr, υπόψθ Όλγασ Μοφςιου Μυλωνά, ζκταςθσ 200-300 λζξεων. Οι περιλιψεισ κα
προεγκρικοφν με το ςφςτθμα ανϊνυμθσ κρίςθσ από δφο κριτζσ τθσ Επιςτθμονικι Επιτροπισ.
Κακζνασ μπορεί να ςυμμετζχει με μία ζωσ τρεισ ειςθγιςεισ/ανακοινϊςεισ είτε ωσ πρϊτοσ είτε ωσ
δεφτεροσ ι τρίτοσ ειςθγθτισ. Δεκτζσ κα γίνουν ειςθγιςεισ και με πάνω από τρεισ ειςθγθτζσ. Η
μζγιςτθ διάρκεια των προφορικϊν ειςθγιςεων είναι 15 λεπτά.
Επειδι ενδεχομζνωσ να προκφψει αδυναμία φυςικισ παρουςίασ ςτο υνζδριο οριςμζνων
ςυμμετεχόντων, κα μποροφςε να υποβλθκεί βιντεοςκοπημζνη παρουςίαςη είτε παρουςίαςη
power point ομιλοφςα. Με τον τρόπο αυτόν, θ Οργανωτικι Επιτροπι δεςμεφεται για τθν προβολι
και παρουςίαςθ των ειςθγιςεων, εφόςον οι ειςθγθτζσ δεν κα μπορζςουν να μεταβοφν ςτθ
Θεολογικι χολι Χάλκθσ και να παρουςιάςουν οι ίδιοι τισ ειςθγιςεισ τουσ.
Σα Πρακτικά του υνεδρίου κα δθμοςιευτοφν θλεκτρονικά με ευκφνθ τθσ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ ςτθν ιςτοςελίδα του υνεδρίου (http://teachersconference.web.uowm.gr/) . Ζωσ 30
Ιουνίου 2018 κα κατατεκοφν οι πλιρεισ ειςθγιςεισ για τα θλεκτρονικά πρακτικά με οδθγίεσ που
κα αναρτθκοφν εγκαίρωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα. Σα πλιρθ κείμενα κα τεκοφν ςτθν κρίςθ
δυο ανεξάρτθτων κριτϊν τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, ςτθ βάςθ τθσ επιςτθμονικισ δεοντολογίασ,
τθσ ποιότθτασ και τθσ πρωτοτυπίασ τουσ και όςα επιλεγοφν κα δθμοςιευκοφν ςε θλεκτρονικά
πρακτικά.

Εγγραφζσ υνζδρων




το ςυνζδριο δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ οφτε για τουσ ειςθγθτζσ οφτε για τουσ υπόλοιπουσ
ςυμμετζχοντεσ. Παρακαλοφμε, όμωσ, για λόγουσ καλφτερθσ οργάνωςθσ του υνεδρίου και τθσ
ομαδικισ μασ μετάβαςθσ ςτθ Θεολογικι χολι Χάλκθσ για τθν ζγκαιρθ εγγραφι όλων, ειςθγθτϊν
και ςυμμετεχόντων, από τισ μζχρι τισ 10 Μαρτίου, με δήλωςη ςυμμετοχήσ είτε ςτισ κ. Θεανϊ
Βλάχου, e-mail: thevlachou@sch.gr και κ. Όλγα Μοφςιου Μυλωνά, e-mail: omousiou@sch.gr, είτε
ςτθν
θλεκτρονικι
φόρμα
τθσ
ιςτοςελίδασ
του
υνεδρίου
(http://teachersconference.web.uowm.gr/). Όςοι Εκπαιδευτικοί επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, κα
διευκολυνκοφν με ευκφνθ των Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων ςτισ οποίεσ ανικουν, και κα
υπάρξει ςχετικι απόφαςθ και ανακοίνωςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ.
τθν ιςτοςελίδα του υνεδρίου (http://teachersconference.web.uowm.gr/) κα αναρτθκεί και θ 2θ
ανακοίνωςθ με τισ λεπτομζρειεσ διεξαγωγισ του υνεδρίου, όπωσ και κζματα ςυμμετοχισ των
εκπαιδευτικϊν.

Δημιουργία Επιτροπών
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ κεντρικόσ διοργανωτισ προτείνει τθ
ςυγκρότθςθ τθσ Επιςτθμονικισ και τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του υνεδρίου ωσ ακολοφκωσ:

Επιςτημονική Επιτροπή του υνεδρίου (προτεινόμενη)
Κοςμιτορασ τθσ Παιδαγωγικισ χολισ Φλϊρινασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ
Πρόεδροι Π.Σ.Δ.Ε. και Π.Σ.Ν. Φλϊρινασ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Διευκυντισ τθσ Παιδοψυχιατρικισ Κλινικισ του Ιπποκράτειου Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ
Κακθγθτζσ τθσ Παιδαγωγικισ χολισ Φλϊρινασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ
χολικοί φμβουλοι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Μζλθ Π.Ο.Δ.Π. Δυτικισ Μακεδονίασ
Εκπρόςωποσ Τπεφκυνων χολικϊν Δραςτθριοτιτων
Εκπρόςωποσ ..Ν.
Εκπρόςωποσ Κ.Ε.Δ.Δ.Τ.
Εκπρόςωποσ Κζντρων Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ
Πρόεδροι ι Εκπρόςωποι των υλλόγων Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(ΕΛΜΕ) Δυτικισ Μακεδονίασ
Εκπρόςωποι των υλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Οργανωτική Επιτροπή του υνεδρίου
Κακθγθτζσ τθσ Παιδαγωγικισ χολισ Φλϊρινασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ
χολικοί φμβουλοι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Μζλθ Π.Ο.Δ.Π. Δυτικισ Μακεδονίασ
Εκπρόςωποι των υλλόγων Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ και εκελοντζσ Εκπαιδευτικοί

Επικοινωνία
Για πλθροφορίεσ, ςυμμετοχι και ενθμζρωςθ αποδοχισ ςυνεργαςίασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
mousiou.olga@gmail.com ι omousiou@sch.gr, υπόψθ Όλγασ Μοφςιου Μυλωνά.

φμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, ςασ παρακαλοφμε να αποδεχτείτε τθν πρόςκλθςθ για ςυνδιοργάνωςη
του υνεδρίου και μετά από τθλεφωνικι ι ζγγραφθ επικοινωνία να μασ υποδείξετε δυο εκπροςϊπουσ
ςασ, ζναν τακτικό κι ζναν αναπλθρωματικό, οι οποίοι κα μποροφν να ςυμμετάςχουν ωσ μζλθ τθσ
Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ, ςφμφωνα με το προαναφερόμενο Πρόγραμμα, και όςα μζλθ ςασ
ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν Οργανωτική Επιτροπή.
Η ανταπόκριςι ςασ κα είναι ιδιαίτερα τιμθτικι για εμάσ και κεωροφμε ότι κα είναι εξαιρετικά χριςιμθ για
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και για όςουσ παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ του
υνεδρίου. Ευελπιςτϊντασ ςτθ κετικι αποδοχι τθσ πρόταςισ μασ ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για
τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ.

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

