
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει από το Σεπτέμβριο 

του 2010 την υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων 
μαθητών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά 
βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με επιστημονικά 
υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Tμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη. Η Πράξη απευθύνεται σε όλα τα δημόσια σχολεία της ελληνικής 
επικράτειας –Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια- που 
συγκεντρώνουν πληθυσμό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών σε ποσοστό 
πάνω από 10%. Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής 
αποτυχίας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων 
αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.   

Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού, μεταξύ άλλων, προβλέπεται να 
πραγματοποιείται συνεχής επιμόρφωση σε  διάφορες μορφές, όπως ενδοσχολική, περιοδική 
κατά θεματικές, εξ αποστάσεως κτλ. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων και σε στελέχη 
εκπαίδευσης. Στόχος των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της δράσης αυτής 
είναι να συμβάλουν στη «διαπολιτισμική ετοιμότητα» των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, στόχος 
των επιμέρους επιμορφωτικών δράσεων είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις στάσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς: α) να συνειδητοποιούν ότι η 
γνώση «κατασκευάζεται» υπό την επίδραση πολιτισμικών παραδοχών, υπό την επίδραση του 
φύλου και της εθνοτικής καταγωγής, της εθνικής καταγωγής, της κοινωνικής τάξης των 
ατόμων και των ομάδων που λαμβάνουν τις αποφάσεις, β) να αναγνωρίζουν την πολιτισμική 
διαφορετικότητα των μαθητών και τον τρόπο που αυτή επιδρά στη διαδικασία μάθησης και 
αγωγής, γ) να ενσωματώνουν στα περιεχόμενα διδασκαλίας πληροφορίες, παραδείγματα από 
διάφορους πολιτισμούς και εθνοπολιτισμικές ή κοινωνικές ομάδες, προκειμένου κάθε μαθητής 
να βλέπει στα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης στοιχεία του πολιτισμού της ομάδας 
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στην οποία ανήκει, δ) να επιλέγουν ή/και να διαμορφώνουν διδακτικές πρακτικές οι οποίες 
θα διευκολύνουν όλους τους μαθητές να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις, ε) να επιλέγουν ή/και 
να διαμορφώνουν παιδαγωγικούς χειρισμούς και δραστηριότητες οι οποίες θα συμβάλουν στη 
μείωση των προκαταλήψεων και στην ενδυνάμωση της κουλτούρας του σχολείου.  

Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί στη συγκρότηση μητρώου επιμορφωτών με ειδίκευση σε 
συγκεκριμένα επιστημονικά θεματικά πεδία. Συγκεκριμένα, τα πεδία είναι τα εξής:  

 
1. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας 
2. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις με ανομοιογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά  

     3.  Διαχείριση προβλημάτων σε τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση 
4.  Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 

5. Διοίκηση σχολικών μονάδων  
 

Δύνανται να συμμετάσχουν στην Πράξη ως επιμορφωτές: μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. 
των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικοί επιστήμονες, καθώς και 
Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (επαγγελματική εμπειρία και 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον εξής 
τρόπο: ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Πράξης 
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotes.php και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

 
Τ.Θ. 1676, 54006 Θεσσαλονίκη 

(για τη δράση 4 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας») 
 
Βιογραφικά που δεν υποβάλλονται και με τους δύο παραπάνω τρόπους δεν θα γίνονται 

δεκτά. 
 
Η Επιστημονική Επιτροπή θα καταρτίσει μητρώο επιμορφωτών. Επειδή οι επιμορφώσεις θα 

εστιάζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των σχολείων και των ενδιαφερομένων, οι θεματικές 
θα εξειδικεύονται κατά την πορεία του έργου. Ως εκ τούτου θα προσκαλούνται, κατά 
περίπτωση, όσοι επιμορφωτές ειδικεύονται στα επιμέρους θέματα.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
τηλεφωνικά στο 2310-997351 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-
drasi4@lists.ccf.auth.gr
 

. 

 
 
   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου – Ανδρέου 

         Αντιπρύτανις 
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