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ΘΕΜΑ: «2η ανακοίνωση: Διεξαγωγή  2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων 

εκπαιδευτικών με Διεθνή συμμετοχή» 

 
Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος 

Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζουν τη 

διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή 

Συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 με γενικό θέμα: 

 

«Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο 

σύγχρονο σχολείο» 

Απευθύνεται σε 

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των 

ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε 

ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
  
 

 
 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Γαλαρνιώτη Όλγα 
Τηλέφωνο: 2310 474859 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr 
E-mail: kmakedpde@sch.gr 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ:  1. ΠΔΕ χώρας 
             2. Σχολικούς Συμβούλους  ΠΕ & ΔΕ 
                  (Δια των ΠΔΕ) 
             3. Διευθύνσεις   ΠΕ & ΔΕ (δια των ΠΔΕ) 
             4. ΚΕΔΔΥ (δια των ΠΔΕ) 
             5. ΚΠΕ (δια των ΠΔΕ) 
             6. ΠΕΚ (δια των ΠΔΕ) 
             7. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ  
                 (δια των Διευθύνσεων) 
 
             
ΚΟΙΝ.:1.κ.Μητροπούλου Βασιλική, Αναπλ.Καθηγήτρια, 
              Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής  
              Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.  
            2.Φ. Αρχείου 

Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
 

http://kmaked.pde.sch.gr/
http://www.kmaked.gr/
mailto:kmakedpde@sch.gr


 

Σκοπός του Συνεδρίου 

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και 

ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών, η 

κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής 

διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή  εμπειριών και 

γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο 

δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
Θεματικοί άξονες 

 
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω 

άξονες:   

 Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής 

Εκπαίδευσης  

 Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις 

 Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές 

πρακτικές, χρήσης Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις) 

 Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

 

 

Τόπος και Χρόνος 
 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14,15 & 16 Σεπτεμβρίου 2018 

στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη 

 
Κρίσιμες ημερομηνίες  
 
Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη 

της εισήγησής τους μέχρι τις 31.05.2018  και, εφόσον γίνει η αποδοχή από την 

Επιστημονική Επιτροπή,  το πλήρες κείμενο ως τις  15.07.2018, για το οποίο θα 

αναρτηθούν οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ώστε να συμπεριληφθεί στα 

πρακτικά του συνεδρίου. 

Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
 

http://kmaked.pde.sch.gr/


 

Υποβολή περιλήψεων 

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις και Posters. Ο κάθε εισηγητής 

και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.  

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του 

εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο 

της οποίας θα είναι  από 350 έως 450 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της 

περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η υποβολή 

της περίληψης θα γίνεται στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης στον ιστοχώρο:  

www.synedrio2theologwn.kmaked.eu. Η εργασία, εφόσον γίνει η αποδοχή από την 

Επιστημονική Επιτροπή, θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

synedrio2.theologwn@gmail.com  με το όνομα/τα  Συγγραφέα/ων. 

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times 

New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών, ο φορέας, η χώρα και η 

ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε 

αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των 

εισηγητών/τριών να προηγούνται των επωνύμων τους.  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη 

φορά ολογράφως.  

 
Πληροφορίες  για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών- συμμετοχής, θα βρείτε 

στον ιστοχώρο:  www.synedrio2theologwn.kmaked.eu  

Επικοινωνία:  Πρασσά Χρύσα: 2310 474855 
                           Γαλαρνιώτη Όλγα: 2310 474859 
                
E-mail Συνεδρίου: synedrio2.theologwn@gmail.com  
 
             
  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

 
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 

Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
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