
 

 

  
 
∆ράση :  Επιµόρφωση  εκπαιδευτικών  και  µελών  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  

  
Θεσσαλονίκη, 22.11.2011 

Αριθµ. Πρωτ.: 1235 

 
Προς 

Όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συµµετοχή σε 
οµάδες ηλεκτρονικού διαλόγου (forum) 

 της ∆ράσης  
 

Θέµα: Έναρξη συζητήσεων στο ηλεκτρονικό forum της ∆ράσης  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η πρόσκλησή µας για συγκρότηση οµάδων ηλεκτρονικού διαλόγου (28/9/2011) 
είχε µεγάλη απήχηση, καθώς 314 εκπαιδευτικοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συµµετοχή. Σας ενηµερώνουµε ότι ο ηλεκτρονικός διάλογος µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων θα ξεκινήσει την προσεχή ∆ευτέρα. Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας 
θα λάβετε τον κωδικό πρόσβασή σας στο forum, εφόσον µας έχετε δώσει προσωπική 
ηλεκτρονική διεύθυνση.  

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθηθεί ο διάλογος µεταξύ µελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για θέµατα που αφορούν την ένταξη των παλιννοστούντων 
και αλλοδαπών µαθητών στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς και να προβληθούν και να 
διαχυθούν επιτυχείς εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές πρακτικές. Για κάθε επιµέρους 
συζήτηση θα υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος θα συµµετέχει ως ισότιµος 
συνοµιλητής, αλλά παράλληλα θα έχει την ευθύνη τήρησης του κώδικα δεοντολογίας. 

Οι θεµατικές µε τις οποίες θα ξεκινήσει ο διάλογος, καθώς και οι πρώτοι 
συντονιστές είναι οι εξής:  

• ∆ιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας (συντονίστρια: Αµαλία 
Καραµήτρου, Φιλόλογος, Επιστηµονική Συνεργάτιδα Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας- Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) 

• ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική (συντονιστής: Παναγιώτης Μανιάτης, ∆ιδάσκων 
Πανεπιστηµίου Αθηνών) 

• ∆ιαπροσωπικές σχέσεις σε πολυπολισµικό περιβάλλον (Κωνσταντίνα 
∆ιαµαντίδου, Κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ.) 

• ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πολυπολιτισµική τάξη (Μαρία Ευσταθίου, 
Φιλόλογος, ∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικής) 

• Επιµορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισµικό σχολείο: 
καινοτόµες πρακτικές & εκτιµήσεις (συντονίστρια: Μαρία Λιακοπούλου, 
∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικής)  

• ∆ιοίκηση και οργάνωση στο πολυπολιτισµικό σχολείο (συντονίστρια: 
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου) 

Για διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Εύη Μάρκου τηλεφωνικά 
κάθε Πέµπτη, 16.00-21.00 (2310 243 083) ή ηλεκτρονικά (evimarkou@yahoo.gr).  
 

Με εκτίµηση  
 

Ζωή Παπαναούµ  
  Καθηγήτρια Α.Π.Θ.  
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