7ο FORUM Φυσικής Αγωγής

Παρασκευή -Σάββατο 9 & 10Μαρτίου 2018

«Η Φυσική Αγωγή ως μέσο κοινωνικής συνύπαρξης
και προώθησης της ισότητας»
Χώρος διεξαγωγής:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ FORUM
1.

Εισήγηση και Βιωματική δράση: Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μέσο κοινωνικής
συνύπαρξης και ειρήνης
Λύρας Αλέξης, PhD, Olympism for Humanity Alliance, Inc., -Georgetown University, Tsukuba
International Academy of Sport Studies.

2. Εισήγηση και Βιωματική δράση: Μαθαίνοντας να παίζουμε μαζί: Από τη θεωρία στην αυλή
ενός διαπολιτισμικού σχολείου
Αγγελική Αρώνη, PhD, Συντονίστρια Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης
της Εκπαίδευσης των Προσφύγων ΥΠΠΕΘ
3. Εισήγηση : Εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε πρόσφυγες
Ιωάννης Θεοδωράκης, PhD, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σημείωση: Όλες οι βιωματικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ (Θέρμη)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Poster)
Οι επιστημονικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων
(poster). Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m
ύψος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2018 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eafa.gr.
Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων
 Χρησιμοποιείστε για το κείμενο χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial) pt σε μονό διάστημα.
 Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων τα οποία πρέπει να είναι
στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, (να γραφεί το πρώτο γράμμα του ονόματος και στη
συνέχεια το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, X. Παπαδοπούλου2).
 Η κύρια ιδιότητα του ομιλητή θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με italics
 Να υπογραμμισθεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 Στη συνέχεια σε επόμενη γραμμή να γραφεί το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων (π.χ.
1
Εργαστήριο …………… ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)
 Να παρεμβληθεί διπλό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
 Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.
Μετά την αποδοχή της εργασίας όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει και πλήρες άρθρο (έως 3 σελίδες)
στην ίδια διεύθυνση info@eafa.gr. έως τις 25/3/2018, το οποίο θα δημοσιευθεί ως πρακτικά του
FORUM της ΕΑΦΑ στο επιστημονικό περιοδικό «Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον
2

Αθλητισμό». (Οδηγίες μόνο για τον τρόπο συγγραφής των τρισέλιδων στην ιστοσελίδα του
περιοδικού:
http://www.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries/index )
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 7ο FORUM
 20 Ευρώ
 10 Ευρώ για φοιτητές
 10 Ευρώ το κόστος συμμετοχής για παρακολούθηση μίας ημέρας
 Τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων μιας ανακοίνωσης θα πρέπει να εγγράφεται στο Forum
 Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για τα τακτικά μέλη με την προϋπόθεση καταβολής της
ετήσιας εισφοράς
 Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα προσκληθούν από τους Σχολικούς τους Συμβούλους
να παρακολουθήσουν την Παρασκευή (9 Μαρτίου) το FORUM για να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν τις βιωματικές δράσεις του Σαββάτου (10 Μαρτίου) θα πρέπει να
καταβάλλουν 10 Ευρώ.
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