
 

 

 

 

 

 

 

2ν ΠΑΝΓΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΡΙΟ 

Γπιθεηικόηηηα και Βία ζηο Στολείο. Πρόληυη και Ανηιμεηώπιζη 
Θεζζαινλίθε, 29-31 Μαξηίνπ 2019  

 

1η Ανακοίνφζη 

 

Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Π.Γ. θαη Δ.Γ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηνξγαλώλεη ην 2ν Παλειιήλην 

πλέδξην κε ζέκα:  

 

Γπιθεηικόηηηα και Βία ζηο Στολείο. Πρόληυη και Ανηιμεηώπιζη 
 

Σν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε, από 29 έσο 31 Μαξηίνπ 2019. 

 

Σκοπός ηοσ Σσνεδρίοσ 

Η ζρνιηθή βία απνηειεί ζηε ζεκεξηλή επνρή έλα αλεζπρεηηθό θαηλόκελν κε έληνλεο θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο. Η εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηα πεξηζηαηηθά επηζεηηθόηεηαο θαη ζρνιηθήο βίαο. 

θνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα απνηππώζεη ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα εξεπλεηηθέο κειέηεο θαη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, θαη, ηαπηόρξνλα, λα πξνσζήζεη γόληκν θαη δεκηνπξγηθό δηάινγν κέζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαζώο θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο επξύηεξσλ πξνβιεκαηηζκώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ ελδνζρνιηθή βία, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ θαη λα 

ζπδεηεζνύλ νη πξννπηηθέο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζην επίπεδν ηεο πξόιεςεο αιιά θαη 

ηεο αληηκεηώπηζήο ηνπο.  

 

Σν ζπλέδξην εζηηάδεη ζηηο παξαθάησ θεμαηικές ενόηηηες: 

 Γξεπλεηηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα ζρνιηθήο βίαο. 

 Καηλνηόκεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο (κνληέια) πνπ πξνσζνύλ 

λέεο αληηιήςεηο ζηελ εθπαίδεπζε, όζνλ αθνξά ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο. 

 Σα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη ε ζρνιηθή βία. 

2  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 

 

οο  

Επιθετικότητα και Βία στο χολείο 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  



 Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζην 

ζρνιείν θαη ην ζπίηη. 

 Η επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ζε ζέκαηα αληηκεηώπηζεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. 

 

Σε ποιοσς απεσθύνεηαι: 

 Μέιε Δ.Γ.Π. θαη Γ.Π. ησλ ΑΓΙ θαη ΣΓΙ. 

 ηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Γπηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. 

 Γθπαηδεπηηθνύο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Γθπαίδεπζεο. 

 Τπεύζπλνπο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο. 

 Πξνπηπρηαθνύο θαη Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο ΑΓΙ θαη ΣΓΙ. 

 

Δραζηηριόηηηες – Γργαζίες:  

Κεληξηθέο νκηιίεο 

πλεδξίεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο 

Πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθώλ κειεηώλ θαη δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ 

Βησκαηηθά Γξγαζηήξηα 

 

ην ζπλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ δύο καηηγορίες εργαζιών: 

(α) Πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο-κειέηεο ή δηδαθηηθέο πξνηάζεηο) 

(β) Βησκαηηθά Γξγαζηήξηα 

(πλεκκέλα αλαξηώληαη νη αληίζηνηρεο θόξκεο θαηάζεζεο εηζεγήζεσλ) 

 

Σημανηικές Ημερομηνίες 

Λήμε ππνβνιήο πεξηιήςεσλ: 3 Μαξηίνπ 2019 

Γλεκέξσζε απνδνρήο εξγαζηώλ: 10 Μαξηίνπ 2019 

Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο: 17 Μαξηίνπ 2019 

Δηεμαγσγή ζπλεδξίνπ: 29-31 Μαξηίνπ 2019 

Τπνβνιή εξγαζηώλ γηα πξαθηηθά: 21 Απξηιίνπ 2019 

 

Τρόπος σποβολής εργαζιών 

Έσο 3 Μαξηίνπ 2019 ζα θαηαηεζνύλ νη πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ (βι. Φόξκεο θαηάζεζεο 

εηζεγήζεσλ) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com . Έσο 21 

Απξηιίνπ 2019 ζα θαηαηεζνύλ νη πιήξεηο εηζεγήζεηο γηα ηα πξαθηηθά ζηελ ειεθηξνληθή 

Δηεύζπλζε ηνπ πλεδξίνπ 

 

Γπιλογή ειζηγήζεφν 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε - επηινγή ησλ εηζεγήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξαθηηθή ησλ δύν 

αλεμάξηεησλ θξηηώλ. 

 

Γπικοινφνία 

Iζηνζειίδα: http://www.synedrio2bullying.kmaked.eu 

θαη e-mail: synedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com 

 

 

 


