
 

                          
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

  Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο  (ΠΕΚ) Καβάλας σε συνεργασία με την κ. 

Τατιανή Ραπατζίκου Επίκουρη Καθηγήτρια του τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας, του 

τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: 

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προκλήσεις – προοπτικές» 

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών, 

συμβουλευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών  με σκοπό τη 

δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 

εστιάζοντας στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων και 

στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
(Π.Ε.Κ.) ΚΑΒΑΛΑΣ 

------ 

 
Καβάλα,    20    Μαΐου  2016  
Αρ. πρωτ.:   175    /Φ.6.1 

Προς Εκπαιδευτικούς των κλάδων  
ΠΕ 02, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08  
δια μέσου των  ΔΔΕ Καβάλας, Δράμας, 
Ξάνθης  

  
Εκπαιδευτικούς των κλάδων  
ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08  
δια μέσου των ΔΠΕ Καβάλας, Δράμας, 
Ξάνθης 
 

Κοιν.:  Περιφερειακό Διευθυντή   
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
Αν. Μακεδονίας Θράκης 

 Διευθυντές των Διευθύνσεων   
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, 
Δράμας, Ξάνθης 
 

 Διευθυντές  των Διευθύνσεων   
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, 
Δράμας, Ξάνθης  

 

Ταχ.Δ/νση:        Κων.Τσολάκη 44 
Τ.Κ. – Πόλη:      65403-Καβάλα 
Πληροφορίες:  Κατερίνα Σιώτη 
Τηλέφωνο:       2510622115 
Φαξ:                  2510232245 
Email:                pekaval@sch.gr 
Ιστοσελίδα :     http://pek-kaval.kav.sch.gr  
 

mailto:pekaval@sch.gr
http://pek-kaval.kav.sch.gr/


Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνονται τέσσερις εισηγήσεις πάνω σε 

βασικές θεματικές  που προέρχονται από τον χώρο των public humanities, συμβουλευτικής, 

διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα, και διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση.  

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνονται τέσσερα παράλληλα 

εργαστήρια τα οποία αποτελούν συνέχεια των παραπάνω εισηγήσεων. Στόχος των 

εργαστηρίων αυτών είναι να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επικοινωνία με τους 

εισηγητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε συγκεκριμένα case studies αλλά και 

συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους συμμετέχοντες. 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 από τις 12:00 έως τις 15:00 στο 
ΠΕΚ Καβάλας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: 12:00-13:15 

“Bringing Museum Education Techniques to your Classroom”  
Elizabeth Duclos-Orsello (εισήγηση στα Αγγλικά) 
 
«Οι Απαρχές της Δημοκρατίας: από το τοπικό στο παγκόσμιο»  
Παρασκευή Φετά 
 
«Γνώθι τον πολιτισμό σου: Δημιουργία διαπολιτισμικού διδακτικού υλικού για την 
Ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 
 Δέσποινα-Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου 
 
«Τα συναισθήματα στη σχέση του εκπαιδευτικού με τους γονείς: μια παραγνωρισμένη 
συνθήκη εγγύτητας ή αποξένωσης» 
Θανάσης Μπαζούκης 
 

Διάλειμμα 13:15-13:45 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 13:45-14:45 

Παράλληλα εργαστήρια με τη θεματική που σημειώνεται στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στην ημερίδα και να 
δηλώσουν την προτίμησή τους για το εργαστήριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/forms/pVMJHRvtQTbSftkm2 μέχρι και την 
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016. Μέγιστος αριθμός εγγραφών ανά εργαστήριο 15 άτομα. 

     Η Διευθύντρια  
 

 
 

       Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου  
       Σχολική Σύμβουλος 

http://goo.gl/forms/pVMJHRvtQTbSftkm2

