
 

 

                                                                  

 

 

 

 

Επιςτημονικό υνζδριο  

«Σο χολείο τησ υμπερίληψησ: Πραγματικότητα και Προοπτικζσ» 

2η Ανακοίνωςη  

Το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικήσ ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ (Διϊδρυματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΠΜΣ): «Παιδαγωγική μζςω Καινοτόμων Τεχνολογιϊν και 

Βιοϊατρικϊν Προςεγγίςεων) διοργανϊνουν Επιςτημονικό υνζδριο, με θζμα: «Το Σχολείο της 

Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές». 

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:  

α. Κεντρικζσ Ομιλίεσ  

β. Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ  

γ. Θεματικά υμπόςια  

δ. Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ/ Posters 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

Οι θεματικζσ ενότητεσ του ςυνεδρίου είναι οι εξήσ: 

 Παιδαγωγικι τθσ ςυμπερίλθψθσ – κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

 Προγράμματα πουδϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 τρατθγικζσ, Μζκοδοι και Σεχνικζσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Ο ρόλοσ τθσ Ηγεςίασ και τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτθν προαγωγι τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Ο ρόλοσ των υποςτθρικτικϊν φορζων και δομϊν ςτθν προαγωγι τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Πρακτικζσ ςυμπερίλθψθσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ 

 Πρακτικζσ ςυμπερίλθψθσ ςτο Δθμοτικό χολείο 

 Πρακτικζσ ςυμπερίλθψθσ ςτο Γυμνάςιο -Λφκειο 

 Η ςυμβολι των Σεχνϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Φυςικι αγωγι και ακλθτιςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και παιδαγωγικι τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Ο ρόλοσ τθσ υμβουλευτικισ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

Περιφερειακή Διεφθυνςη ΠΕ & ΔΕ Αττικήσ 
3ο Περιφερειακό Κζντρο  

Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ Αττικήσ 

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ 

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΠΜ) 



 

 

 Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και πρακτικζσ ςυμπερίλθψθσ 

 υνεργαςία ςχολείου – οικογζνειασ: υμβουλευτικζσ παρεμβάςεισ 

 Τγεία και ποιότθτα ηωισ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ (Ρομά, παλιννοςτοφντεσ, πρόςφυγεσ  κ.ά.) και παιδαγωγικι 

τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 Αριςτεία και ςυμπερίλθψθ: υμβατότθτεσ και α-ςυμβατότθτεσ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ με προφορική ή αναρτημζνη ανακοίνωςη ή ςε ςυμπόςιο 

θα πρζπει να ςτείλουν τον τίτλο και την περίληψη τησ ανακοίνωςήσ  τουσ (ζωσ250 λζξεισ) μζςω 

τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGStHQ--

fDQ5lplflGfVvoRA5_aU9WGC60yMBXvmB-u011WA/viewform  ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2020. Οι 

περιλήψεισ θα αξιολογηθοφν με τυφλή κρίςη από δφο κριτζσ-μζλη τησ επιςτημονικήσ επιτροπήσ 

του Συνεδρίου. 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 15 Μαρτίου 2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΖΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 31 Μαρτίου 2020 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ: 8, 9 & 10 Μαΐου 2020 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Συνεδριακό Κζντρο «Περικλήσ Λφτρασ», Πανεπιςτημιοφπολη Άλςουσ Αιγάλεω, Πανεπιςτήμιο 

Δυτικήσ Αττικήσ 

ΚΟΣΟ 

Χωρίσ  κόςτοσ ςυμμετοχήσ. Θα χορηγηθοφν Βεβαιϊςεισ παρακολοφθηςησ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ: 210 5752000- 2105815413 

Ηλεκτρονική διεφθυνςη: http://attik-old.pde.sch.gr/3pekes/ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: synedrio3opekes@gmail.com 

                                                                                                    ΓΙΑ ΣΗΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

                                                                                     

                                                                                                                               Ιγνάτιοσ Καράμηνασ 

                                                                                Οργανωτικόσ υντονιςτήσ του 3ου ΠΕΚΕ Αττικήσ  
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