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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

                       Θεσσαλονίκη 
Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ”Local Alliance for Integration“ (LION) του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Call: AMIF-2016-AG-INTE) (Integration of Third-Country Nationals), με συντονιστή την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), και εταίρους το Πανεπιστήμιο του Gent, την MKO PRAKSIS, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), 

την CMT Prooptiki, και την ΑμΚΕ Συν-ειρμός, οργανώνονται όκτω (8) εκπαιδευτικά σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα (workshops) με θέμα: 

"Οι προκλήσεις της Διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση: Μια βιωματική προσέγγιση", τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. 

 

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πολιτισμική 

ετερότητα, συνύπαρξη και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και στην αναδιατύπωση βασικών 

αρχών εκπαίδευσης με ένα διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Στη σημερινή ραγδαίως εξελισσόμενη πραγματικότητα της μετακίνησης των 

πληθυσμών είναι αναγκαία η κατανόηση του φαινομένου της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από τις εξής 

θεματικές: 

 Στερεότυπα και προκαταλήψεις, τεχνικές διερεύνησης και καταπολέμησής τους.  

 Τι σημαίνει ένταξη σε μια σχολική τάξη ή σε μια κοινωνία;  

 Πόσο πραγματικά διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και η υποστήριξη παιδιών με διαφορετική καταγωγή;  

  

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα παραλάβουν ηλεκτρονικό φάκελο με προτεινόμενη βιβλιογραφία, 

βιωματικό εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης. 

 

Συντονίστρια είναι η Κωνσταντίνα Κράνου, κοινωνική λειτουργός ειδικευμένη στην ψυχοτραυματολογία. Με την βαθιά πεποίθηση πως η 

προσωπική ανάπτυξη είναι βασική προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή, ξεκίνησε να  δραστηριοποιείται στον χώρο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων από το 2006, μέσω εποπτειών και επιμόρφωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους/ες  σε  Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, συνδικαλιστές/στριες, ακτιβιστές/στριες, Δημόσιους Φορείς, σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Φύλου, 

Συνεργατικότητας, Διαχείρισης Συγκρούσεων κ.α. 

 

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 6 ώρες το κάθε ένα, και θα υλοποιηθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 
 

- 28 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00-21:00 
- 29 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00-21:00 
- 30 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00-16:00 
- 31 Μαρτίου 2019, ώρα 09:30-15:30 
- 06 Απριλίου 2019, ώρα 10:00-16:00 
- 07 Απριλίου 2019, ώρα 09:30-15:30 
- 13 Απριλίου 2019, ώρα 10:00-16:00 
- 14 Απριλίου 2019, ώρα 10:00-16:00 

 
 
Ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι το «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» , επί της οδού Πτολεμαίων 29Α στη Θεσσαλονίκη, στον 5ο όροφο. 

 
Σε κάθε σεμινάριο θα μπορούν να συμμετέχουν έως 20 άτομα. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι δωρεάν. Παρακαλούμε πολύ 
όπως δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας email στο f.simadopoulou@praksis.gr γνωστοποιώντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, 
τηλέφωνο, e-mail και τη σχολική μονάδα στην οποία υπάγεστε) έως τις  26/03/2019. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια θα λάβουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής. 

 
Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε πως είστε πλήρως ενήμερος/η για το σκοπό του ερευνητικού 
προγράμματος (informed consent letter) και πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να ληφθεί οπτικό υλικό, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του εν λόγω Έργου. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα παραμείνει εμπιστευτικό. H συμμετοχή σας είναι 
εθελοντική. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την κα. Σημαδοπούλου Φρόσω (Θεσσαλονίκη) τηλ. 2310550223, email: 
f.simadopoulou@praksis.gr . 
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Περισσότερα για το πρόγραμμα LION δείτε εδώ: http://allianceforintegration.eu/ 
 
Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.  
Με εκτίμηση,  
O συντονιστής του προγράμματος, 

 

Γιώργος Κουλιεράκης, Ph.D. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας  
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196  
115 21 Αθήνα 
Τηλ.: 2132010169, e-mail : gkoulierakis@esdy.edu.gr 
 

http://allianceforintegration.eu/
mailto:gkoulierakis@esdy.edu.gr

