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12ο Διεθνές Συνέδριο
“Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση
Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας”
Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας)
19 - 21 Ιουνίου

Διαδικτυακή Μετάδοση
Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το 12ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», θα έχετε τη
δυνατότητα να το παρακολουθήσετε και μέσω του διαδικτύου.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο διαδικτυακά, θα πρέπει να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (http://www.kedek.gr).
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ουσιαστική προσέγγιση θεμάτων της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
της μετανάστευσης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ερευνητικών
ανακοινώσεων (έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης κ.λπ.).
Θεματικές Ενότητες
•
•
•
•
•
•

Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση
Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό
Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πάτρα 26500

Address:

University of Patras
Department of Primary Education
Patras 26500

Απαιτήσεις συστήματος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του συνεδρίου
•
•
•
•

ταχύτητα ADSL τουλάχιστον 1 mbps
ενημερωμένο Flash Player έκδοση 10
ακουστικά
κάμερα με καλή ανάλυση (άνω του 1 mega pixel)

Οι διαδικτυακοί ακροατές θα μπορούν να παρεμβαίνουν στο συνέδριο με ερωτήσεις μέσω του chat
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετάδοσης. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρώνονται από τη γραμματεία
για κάθε εισηγητή χωριστά και θα απαντώνται μετά το τέλος κάθε συνεδρίας.
Το κόστος συμμετοχής για τους διαδικτυακούς ακροατές του συνεδρίου είναι 80 Ευρώ και πρέπει
να κατατεθεί μέχρι 30 Μαΐου 2009 στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών:
α) Για την Ελλάδα:
Eθνική Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού 229/54000232
β) Για το εξωτερικό:
IBAN: GR6001102290000022954000232 με
BIC: ETHNGRAA

Μετά την κατάθεση, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να στείλετε άμεσα την
απόδειξη κατάθεσης σκαναρισμένη στο e-mail georgog@upatras.gr.

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
1. Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (download από το internet περίπου 10 ημέρες μετά
τη λήξη του συνεδρίου, με κωδικό πρόσβασης που θα χορηγηθεί από τη γραμματεία του
συνεδρίου μετά την εγγραφή σας και την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης)
2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
3. Παρακολούθηση των επιστημονικών ανακοινώσεων
4. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου (download από το internet περίπου 10 ημέρες πριν την
έναρξη των εργασιών του συνεδρίου)

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Παντελής Γεωργογιάννης – Καθηγητής

Πληροφορίες:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πάτρα 26500.
Ηλεκτρονική Σελίδα: www.kedek.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgog@upatras.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30-2610 969715, 969716, 996252 Fax: +30-2610 996252

