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Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Θεσσαλονίκη, 23.1.2013
Αριθμ. Πρωτ. 109
Προς
Τα στελέχη εκπαίδευσης και τα σχολεία
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης
Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτική Ημερίδα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε επιμορφωτική Ημερίδα που συνδιοργανώνουμε με την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Η Ημερίδα έχει τίτλο «Η επιμόρφωση
εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο στην Κρήτη (2010-2013): Αποτίμηση
και συνέχεια» και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014,
10.00-14.00, στο Ηράκλειο (Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, αίθουσα του ΠΕΚ).
Βασικός σκοπός της Ημερίδας είναι να συγκεφαλαιώσει τις επιμορφωτικές
δράσεις που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στην περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών και να
τις συζητήσει κριτικά. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός προβλέπεται να γίνει
συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και να διατυπωθούν προτάσεις από τους
συμμετέχοντες. Μέσα από τις πολλαπλές οπτικές στοχεύουμε στη διάδοση καλών
επιμορφωτικών πρακτικών, καθώς και στη διαμόρφωση προοπτικών για συνέχιση
δημιουργικών

επιμορφωτικών

δράσεων,

που

θα

μπορέσουν

να

επιφέρουν

πραγματικές αλλαγές στο σχολείο μακροπρόθεσμα.
Η Ημερίδα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
Α. Κατάθεση εμπειριών εκπαιδευτικών και επιμορφωτών
Β. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί,
στελέχη της εκπαίδευσης και επιμορφωτές
Γ. Συζήτηση
54124 Θεσσαλονίκη

τηλ. +30 2310 99 7346 τηλεομ. +30 2310 99 7351

email: zoipapa@edlit.auth.gr

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ημερίδα –δια ζώσης ή ηλεκτρονικάπαρακαλούμε να το δηλώσετε, έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/drasi4/seminaria2014/irakleio/
Σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης (www.diapolis.auth.gr) με χρήση
κωδικού πρόσβασης.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Βίκη Παπαγρηγορίου, στο
2310997351,

ώρες

11.00-13.00

ή

ηλεκτρονικά

στη

διεύθυνση

diapolis-

drasi4@lists.ccf.auth.gr.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση.

Με εκτίμηση
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