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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ: 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΥΕΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ» 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ην Γήκν Φεξζνλήζνπ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κξήηεο, 

δηνξγαλψλεη ην 1
ν
 Παλειιήλην Σπλέδξην κε ζέκα: 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΥΕΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ» 

Τν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Οη εξγαζίεο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Γήκν Φεξζνλήζνπ, από 

13 έυρ 15 Μαΐος 2016. 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

κοπόρ και πποβλημαηική ηος ςνεδπίος 

κοπόρ ηος ςνεδπίος είλαη λα απνηππψζεη ηελ πθηζηάκελε αληηζηνηρία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαη λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ θαη 

θνηλσλίαο, έηζη ψζηε ην ζρνιείν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα 

πνιχπιεπξε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Σην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή εξεπλεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ πξνηάζεσλ, ε αληαιιαγή γφληκσλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη 

ε πξνψζεζε δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη ηελ επηζπκεηή 

ζρέζε ζρνιείνπ-θνηλσλίαο ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Άμνλεο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη: 

1. O πόλορ και οι λειηοςπγίερ ηος ζσολείος από ηο παπελθόν ζηο μέλλον 

2. Υαπακηηπιζηικά ηος ζύγσπονος και ανοικηού ζσολείος: από ηη θευπία ζηην 

ππάξη 

2.1 Εκπαιδεςηική πολιηική ζηον 21ο αιώνα 

 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα: Απφ ηε ξεηνξηθή ηεο ζηνρνζεζίαο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε 

 Σχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Αλάπηπμε απνθιίλνπζαο ζθέςεο 

 Σπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

2.2. Σο ζσολείο υρ κοινόηηηα: Σαςηόηηηερ και πόλοι ζηελεσών εκπαίδεςζηρ, 

εκπαιδεςηικών, μαθηηών, γονέυν 

 Τν ζρνιείν ηεο ζπκπεξίιεςεο 



 Σπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα 

 Αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ππνεπίδνζεο 

 Σεβαζκφο θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο 

 Η ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νξηνζέηεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ 

ξφινπ 

 Σρνιείν θαη πνιηηηζκφο 

 Γηαξθήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

2.3 ςμβοςλεςηική ζηην εκπαίδεςζη- ζσολικόρ επαγγελμαηικόρ 

πποζαναηολιζμόρ ζηο ζύγσπονο κοινυνικοοικονομικό πεπιβάλλον 

Οι παπαπάνυ άξονερ αθοπούν ηόζο ηην ςθιζηάμενη όζο και ηην ςπό 

διαμόπθυζη ζσέζη ζσολείος και κοινυνίαρ. Οι ειζηγήζειρ ππέπει να απανηούν 

ζηοςρ πποαναθεπόμενοςρ κομβικούρ άξονερ ζε δςο επίπεδα: ηην ςθιζηάμενη 

ππαγμαηικόηηηα ή/και ηην επιθςμηηή για ηο ζσολείο ηος μέλλονηορ. 

  

2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΣΟΤ 

ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

ε ποιοςρ απεςθύνεηαι: 

 Μέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ησλ ΑΔΙ θαη ΤΔΙ. 

 Σηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Δπηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ κε ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ 

 Δθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ 

 Πξνπηπρηαθνχο θαη Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο ΑΔΙ θαη ΤΔΙ 

 Μαζεηέο 

 Γνλείο 

 Φνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ηο ζςνέδπιο θα ζςμπεπιλάβει: 

 Κεληξηθέο νκηιίεο 

 Παξάιιειεο ζεκαηηθέο ζπλεδξίεο κε πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο 

 Αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο (posters) 

 Δξγαζηήξηα 

3. ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΓΡΑΦΕ 



Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαιεί φζνπο θαη φζεο επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ εξγαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ζε ζεσξεηηθέο ή εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ζην πιαίζην ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Σπλεδξίνπ. 

Μποπούν να ςποβληθούν ηπειρ καηηγοπίερ επγαζιών: 

 Δξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο εξγαζίεο-κειέηεο 

 Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο-Καιέο πξαθηηθέο 

 Πξνηάζεηο δηεμαγσγήο εξγαζηεξίσλ 

ημανηικέρ Ημεπομηνίερ 

 1ε Αλαθνίλσζε: 13 Ιαλνπαξίνπ 2016 

 Έλαξμε ππνβνιήο πεξηιήςεσλ: 13 Ιαλνπαξίνπ 2016 

 2ε Αλαθνίλσζε: 5 Φεβξνπαξίνπ 2016 

 Λήξη ςποβολήρ πεπιλήτευν: 15 Φεβποςαπίος 2016 

 Ενημέπυζη αποδοσήρ επγαζιών: 15 Μαπηίος 2016 
 Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο: 4 Απξηιίνπ 2016 

 Γηεμαγσγή ζπλεδξίνπ: 13-15 Μαΐνπ 2016 

 Λήξη ςποβολήρ επγαζιών για ηα ππακηικά: 30 Μαΐος 2016 
 Δλεκέξσζε απνδνρήο πιήξσλ θεηκέλσλ γηα δεκνζίεπζε: 30 Ινπλίνπ 2016 

Σπόπορ ςποβολήρ επγαζιών 

 Οη εξγαζίεο πνπ ππνβάιινληαη ζην Σπλέδξην πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο. Οη 

ζπγγξαθείο δεζκεχνληαη, κε ηελ ππνβνιή κηαο εξγαζίαο, φηη δελ έρνπλ 

δεκνζηεχζεη ή ππνβάιεη πξνο δεκνζίεπζε, απηνχζηα ηελ εξγαζία ή 

παξαιιαγή ηεο αιινχ. 

 Έσο 15 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά κφλνλ νη πεξηιήςεηο 

ησλ εηζεγήζεσλ φισλ ησλ κνξθψλ (βι. Φφξκεο θαηάζεζεο εηζεγήζεσλ θαη 

ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

kritis.pde.sch.gr/societyandschool/author, έθηαζεο απφ 200-300 ιέμεηο. Οη 

πεξηιήςεηο ζα θξηζνχλ κε ην ζχζηεκα αλψλπκεο θξίζεο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ 

θξηηέο ηεο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπήο. 

 Καζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε κία έσο ηξεηο εηζεγήζεηο/αλαθνηλψζεηο είηε 

σο πξψηνο είηε σο δεχηεξνο ή ηξίηνο εηζεγεηήο. Γεθηέο ζα γίλνπλ εηζεγήζεηο 

θαη κε πάλσ απφ ηξεηο εηζεγεηέο. Η κέγηζηε δηάξθεηα ησλ πξνθνξηθψλ 

εηζεγήζεσλ είλαη 15 ιεπηά. 

 Έσο 30 Μαΐνπ 2016 ζα θαηαηεζνχλ νη πιήξεηο εηζεγήζεηο γηα ηα πξαθηηθά. 

Τα πιήξε θείκελα ζα ηεζνχλ ζηελ θξίζε δπν αλεμάξηεησλ θξηηψλ ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, ζηε βάζε ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ηνπο θαη φζα επηιεγνχλ ζα δεκνζηεπζνχλ ζε 

ειεθηξνληθά πξαθηηθά. Σε επφκελε αλαθνίλσζε ζα θαζνξηζηνχλ νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ έθηαζε, ηελ κνξθνπνίεζε θαη ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ 

θεηκέλσλ. 

Εγγπαθέρ ζςνέδπυν 

 Σην ζπλέδξην δελ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο νχηε γηα ηνπο εηζεγεηέο νχηε 

γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξαθαινχκε φκσο γηα ηελ έγθαηξε 

http://www.pdekritis.gr/societyandschool/author


εγγξαθή φισλ, κέρξη θαη ηηο 15 Απξηιίνπ 2016, ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε kritis.pde.sch.gr/societyandschool/register γηα 

ιφγνπο νξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Οη εηζεγεηέο πξέπεη λα εγγξαθνχλ 

απαξαηηήησο ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απνδνρήο ηεο πεξίιεςήο ηνπο 

θαη πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε εξγαζία ηνπο 

ζην πξφγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ. 

 Σηνπο ζπλέδξνπο παξέρεηαη:  

o Ο θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ 

o Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο 

o Καθέο θαη πξφρεηξν γεχκα ζηα δηαιείκκαηα. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλεδξίνπ, ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Κξήηεο. Σηελ ίδηα δηεχζπλζε ζα αλαξηεζεί θαη 2ε αλαθνίλσζε κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ηνπ Σπλεδξίνπ, νδεγίεο γηα ηηο αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο, 

φξνπο δηεμαγσγήο εξγαζηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηά, ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ έθηαζε, ηελ κνξθνπνίεζε θαη ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ θεηκέλσλ, φπσο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηε δηακνλή ησλ ζπλέδξσλ. 

Επικοινυνία 

Πιεξνθνξίεο: θα. Κνπηζνπδάθε Καηεξίλα, ηειέθσλν 2810 302 458, e-mail: 

societyandschool@gmail.com 

Iζηνζειίδα: kritis.pde.sch.gr/societyandschool 

Γηα ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γ/ληήο Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο 

Γεψξγηνο Τεξδάθεο 
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