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ΠΡΟ: 1. 1. ΠΔΕ χϊρασ
2. χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ & ΔΕ
(Δια των ΠΔΕ)
3. Διευκφνςεισ ΠΕ & ΔΕ (δια των ΠΔΕ)
Φ. Αρχείου
4. ΚΕΔΔΤ (δια των ΠΔΕ)
5. ΚΠΕ (δια των ΠΔΕ)
6. ΠΕΚ (δια των ΠΔΕ)
7. χολικζσ Μονάδεσ ΠΕ & ΔΕ
(δια των Διευκφνςεων)

Κοιν.: Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «1η ανακοίνωςη: Διεξαγωγή

2ου Πανελληνίου υνεδρίου Θεολόγων

εκπαιδευτικϊν με Διεθνή ςυμμετοχή»
Σο Σμιμα Θεολογίασ ΑΠΘ και το Εργαςτιριο Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ
Θεολογίασ Α.Π.Θ. ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ

Κεντρικισ

Μακεδονίασ,

προγραμματίηουν

τθ

διοργάνωςθ του 2ου Πανελλήνιου υνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικϊν με Διεθνή
υμμετοχή ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτισ 14-16 επτεμβρίου 2018 με γενικό κζμα:

«Προκλήςεισ και προοπτικζσ τησ Θρηςκευτικήσ Εκπαίδευςησ ςτο
ςφγχρονο ςχολείο»
Απευθφνεται ςε
Εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςε επιςτιμονεσ των
ΑΕΙ, ΑTΕΙ, ςε προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ, ςε
ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ, ςε εκπροςϊπουσ κυβερνθτικϊν και μθ φορζων.
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κοπόσ του υνεδρίου
Η παρουςίαςθ από εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων και άλλουσ/εσ ερευνθτζσ και
ερευνιτριεσ, μελετϊν και νζων προςεγγίςεων για το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, θ
κατάδειξθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα εφαρμογισ
διδακτικϊν πρακτικϊν και εναλλακτικϊν προςεγγίςεων, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και
γνϊςεων από εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, ο γόνιμοσ προβλθματιςμόσ και ο
δθμιουργικόσ διάλογοσ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.

Θεματικοί άξονεσ

Σο περιεχόμενο των ειςθγιςεων κα πρζπει να είναι ςχετικό με τουσ παρακάτω
άξονεσ:


Εκπαιδευτικζσ

Πολιτικζσ

και

Προγράμματα

πουδϊν

τθσ

Θρθςκευτικισ

Εκπαίδευςθσ


Διαπολιτιςμικζσ και διακρθςκειακζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ



Πρακτικζσ τθσ Θρθςκευτικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ (καλζσ διδακτικζσ
πρακτικζσ, χριςθσ Σ.Π.Ε., βιωματικζσ προςεγγίςεισ)



Θεωρθτικζσ Προςεγγίςεισ

Σόποσ και Χρόνοσ
Σο υνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 14,15 & 16 επτεμβρίου 2018
ςτη Θεολογική χολή του Α.Π.Θ. ςτη Θεςςαλονίκη
Κρίςιμεσ ημερομηνίεσ
Οι ειςθγθτζσ και οι ειςθγιτριεσ πρζπει να αποςτείλουν τον τίτλο και τθν περίληψη
τθσ ειςιγθςισ τουσ μζχρι τισ 31.05.2018 και, εφόςον γίνει θ αποδοχι από τθν
Επιςτθμονικι Επιτροπι, το πλιρεσ κείμενο ωσ τισ 15.07.2018, για το οποίο κα
αναρτθκοφν οδθγίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτα
πρακτικά του ςυνεδρίου.
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Τποβολή περιλήψεων
Σο ςυνζδριο κα φιλοξενιςει προφορικζσ ανακοινϊςεισ και Posters. Ο κάκε ειςθγθτισ
και θ κάκε ειςθγιτρια μπορεί να ςτείλει μζχρι δφο (2) ειςηγήςεισ/Posters.
Όςοι/εσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο ςυνζδριο με τθν ιδιότθτα του
ειςθγθτι/τριασ, οφείλουν να αποςτείλουν περίλθψθ τθσ εργαςίασ τουσ, το κείμενο
τθσ οποίασ κα είναι από 350 ζωσ 450 λζξεισ. Απαιτείται βιβλιογραφία ςτο τζλοσ τθσ
περίλθψθσ, αλλά δεν κα περιλαμβάνεται ςτθν καταμζτρθςθ των λζξεων. Η εργαςία
κα κατατεκεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: synedrio2.theologwn@gmail.com με το
όνομα/τα υγγραφζα/ων.
Η περίλθψθ πρζπει να περιλαμβάνει:
1. Σον τίτλο τθσ ειςιγθςθσ
2. Σο ονοματεπϊνυμο, τθν ιδιότθτα, τθν ταχυδρομικι και θλεκτρονικι
διεφκυνςθ, τα τθλζφωνα του/ των ειςθγθτϊν / και το φορζα, κακϊσ και
τον τίτλο τθσ κεματικισ ενότθτασ ςτθν οποία επικυμοφν να ενταχκεί θ
ειςιγθςθ (τα ςτοιχεία αυτά κα ςυμπλθρωκοφν ςτθ φόρμα του Δελτίου
Περίλθψθσ).
τθν περίπτωςθ που οι ειςθγθτζσ/τριεσ είναι περιςςότεροι/εσ του ενόσ/μιασ, κα
ςθμειϊνεται με αςτερίςκο το ονοματεπϊνυμο εκείνου/θσ που κα παρουςιάςει τθν
εργαςία.
Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ (Γραμματοςειρά Times
New Roman 12). Σα ονόματα των ειςθγθτϊν/τριϊν, ο φορζασ, θ χϊρα και θ
θλεκτρονικι διεφκυνςθ να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, ςε
αριςτερι ςτοίχιςθ (Γραμματοςειρά Times New Roman 12). Σα ονόματα των
ειςθγθτϊν/τριϊν να προθγοφνται των επωνφμων τουσ.
Σο κείμενο τθσ περίλθψθσ πρζπει να γραφεί ςε μονό διάςτθμα, χωρίσ επιπλζον
διάςτθμα μεταξφ των παραγράφων (Γραμματοςειρά Times New Roman 12) και χωρίσ
εςοχζσ.
τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν ςυντομογραφίεσ, να αναφερκοφν τθν πρϊτθ
φορά ολογράφωσ.
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Πληροφορίεσ για το υνζδριο και τθν υποβολι εργαςιϊν- ςυμμετοχισ, κα βρείτε
ςτον ιςτοχϊρο: www.synedrio2theologwn.kmaked.eu
Επικοινωνία: Πραςςά Χρφςα: 2310 474855
Γαλαρνιϊτη Όλγα: 2310 474859
E-mail υνεδρίου: synedrio2.theologwn@gmail.com

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ
Κεντρικισ Μακεδονίασ

Παναγιϊτθσ Ζ. Ανανιάδθσ
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