ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΣΟ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ»
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 4, 5 & 6 ΜΑΪΟΤ 2018

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Παράταςη καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ ειςηγήςεων-προτάςεων και αλλαγή
ςτον τρόπο κατάθεςησ προτάςεων
H Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κεντρικήσ
Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με την ομάδα ζργου του Ευρωπαϊκοφ τησ Προγράμματοσ
Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through the development of
educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus, διοργανϊνει
Πανελλήνιο Επιςτημονικό Συνζδριο με τίτλο:
«χολείο ανοιχτό ςτισ κοινωνικζσ και παιδαγωγικζσ προκλήςεισ»
4, 5 & 6 Μαΐου 2018
ςτο Μουςικό χολείο Θεςςαλονίκησ

Παράταςη καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ ειςηγήςεωνπροτάςεων: 26 Μαρτίου 2018, ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη:
anoixtosxoleiokmaked@gmail.com
Αλλαγή ςτον τρόπο κατάθεςησ προτάςεων:
Οι εργαςίεσ, οι οποίεσ θα παρουςιαςτοφν ςτο Συνζδριο, θα κριθοφν
με δφο τρόπουσ:

(β) Με τη ςυμπλήρωςη και αποςτολή φόρμασ περίληψησ. Στην
περίπτωςη αυτή, το πλήρεσ κείμενο πρζπει να κατατεθεί ζωσ την
ημερομηνία ζναρξησ του Συνεδρίου.
(α) Με την κατάθεςη πλήρουσ κειμζνου (πλήρης ανάπτυξη)
Οδηγίεσ μορφοποίηςησ των κειμζνων και φόρμεσ κατάθεςησ
περιλήψεων
βρίςκονται
ςτην
ηλεκτρονική
διεφθυνςη:
http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu
Οι προτάςεισ ειςηγήςεων και βιωματικϊν εργαςτηρίων, είτε πρόκειται για πλήρεσ κείμενο
είτε πρόκειται για περίληψη, θα υποβληθοφν ςε διαδικαςία ανϊνυμησ κρίςησ
(peerreviewing), και για να γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςη και ςτη ςυνζχεια για δημοςίευςη
ςτα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρζπει να ζχουν θετική αξιολόγηςη από τα δφο
μζλη τησ επιτροπήσ κριτϊν για τη ςημαςία, ποιότητα και πρωτοτυπία τουσ. Στην
περίπτωςη αςυμφωνίασ μεταξφ των δφο κριτϊν, η εργαςία (ειςήγηςη ή εργαςτηριακή
παρουςίαςη) ανατίθεται ςε τρίτο κριτή για την τελική κρίςη. Τα ςχόλια των κριτϊν
κοινοποιοφνται ανϊνυμα ςτουσ/ςτισ ςυγγραφείσ. Το αποτζλεςμα τησ κρίςησ μπορεί να
είναι η αποδοχή ή μη τησ εργαςίασ, είτε η αποδοχή τησ με την προχπόθεςη να
πραγματοποιηθοφν οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ.

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ


χολική βία και εκφοβιςμόσ
(ευαιςθητοποίηςη, πρόληψη, αντιμετϊπιςη)



Ζητήματα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ – Αποτυπϊματα τησ κρίςησ ςτο ςχολείο
(ςχολική αποτυχία, ςχολική διαρροή, ευάλωτεσ ομάδεσ)



Διαπολιτιςμική Εκπαίδευςη - Εκπαίδευςη προςφφγων και μεταναςτϊν



Παιδαγωγική τησ ςυμπερίληψησ



Παιδαγωγική τησ ςχολικήσ τάξησ
(ςχολικό κλίμα, διαχείριςη τησ τάξησ, ςυναιςθηματική νοημοςφνη, ανάπτυξη
γραμματιςμϊν).

Επικοινωνία
E-mail Συνεδρίου: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com
Ιςτοχϊροσ: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu
Πληροφορίεσ: Χρφςα Πραςςά, τηλ. 2310474855
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