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Σκοπός του Συνεδρίου 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθηθεί και να προαχθεί γόνιμος και δημιουργικός διάλογος στην 
εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τις αιτίες της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και να 
τεθούν οι βάσεις ευρύτερων προβληματισμών, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι 
προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής 
της.  
 
Σε ποιους απευθύνεται  

• Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 

• Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 

• Στελέχη της εκπαίδευσης 

• Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της Σχολικής Bίας στην εκπαίδευση 

• Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

• Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Σχολικής Βίας  

 
Θεματικές Ενότητες 
 
• Ερευνητικές μελέτες σε θέματα Σχολικής Βίας και εκφοβισμού 

• Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και προτάσεις που προωθούν νέες 

αντιλήψεις στην εκπαίδευση, για την πρόληψη και αντιμετώπισή της σχολικής βίας 

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο 

σχολείο και στο σπίτι 

• Τα προγράμματα σπουδών και η Σχολική Bία  

• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα βίας 

• Η συμβουλευτική των γονέων 

• Εργαστηριακές Παρουσιάσεις 

(Συνημμένα τα αντίστοιχα έντυπα κατάθεσης περιλήψεων, τα οποία βρίσκονται παράλληλα 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.synedrioparatvias.kmaked.eu ) 

Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται:  

• Κεντρικές ομιλίες 

• Προφορικές παρουσιάσεις 

• POSTERS  

• Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας 

• Εργαστηριακές παρουσιάσεις 
 



Σημαντικές Ημερομηνίες 

• Διεξαγωγή Συνεδρίου:                                                     8-10 Απριλίου 2016 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:   5 Φεβρουαρίου 2016 

• Ενημέρωση αποδοχής εργασιών:                                 4 Μαρτίου 2016  

• Ανακοίνωση προγράμματος:                                         20 Μαρτίου 2016 

• Υποβολή εργασιών για πρακτικά:                                25 Απριλίου 2016 

 

Ο ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 

 
Τρόπος υποβολής περιλήψεων 

 Έως 5 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων (για προφορικές 

εισηγήσεις-Posters και εργαστήρια) με μέγιστο αριθμό λέξεων τις 300.. 
 

(Τα έντυπα κατάθεσης των περιλήψεων αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com ) 

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν ήδη αποστείλει περίληψη για προφορική εισήγηση ή συμμετοχή σε 

εργαστήρια για το  Συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2015 και επιθυμούν 

να ισχύσει η ίδια περίληψη και για το παρόν Συνέδριο οφείλουν σε κάθε περίπτωση να 

επικαιροποιήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τη συμμετοχή τους. Προς το σκοπό αυτό θα 

συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα και θα επιβεβαιώσουν εκ νέου τη συμμετοχή τους, 

αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, το θέμα της εισήγησης και τη σημείωση ότι επιθυμούν 

επικαιροποίηση της περίληψης που είχε κατατεθεί.  Δε θα αξιολογηθεί καμία ήδη κατατεθείσα 

περίληψη, αν δεν κατατεθεί επικαιροποίησή της. 

 

Επιλογή εισηγήσεων 

Για την αξιολόγηση – επιλογή των εισηγήσεων θα χρησιμοποιηθεί η πρακτική των δύο 

ανεξάρτητων κριτών. 

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια, την 

Κυριακή 10 Απριλίου 2016, τα οποία θα είναι διάρκειας δύο ωρών και θα απευθύνονται σε 

μέγιστο αριθμό 25-30 ατόμων. 

 

Έως 25 Απριλίου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά, στην 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com 

mailto:synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com


 

Πληροφορίες 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Χριστίνα Βανάκου, τηλ: 2310-474812 και ώρες: 8 πμ - 3 μμ 

Αιτήσεις Παρακολούθησης Συνεδρίου 

Αιτήσεις συμμετοχής για την παρακολούθηση του συνεδρίου εδώ ή στη σελίδα του Συνεδρίου στις 

Φόρμες Υποβολής-Φόρμα Υποβολής για παρακολούθηση 

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, είτε με εισήγηση είτε σε 

εργαστήριο είτε με απλή παρακολούθηση οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συμπληρώσουν την  

φόρμα παρακολούθησης, που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

 

Ιστοσελίδα: www.synedrioparatvias.kmaked.eu  

 email: synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com 

 

                                                                                   Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

                                                                                       Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 
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