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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:
Τηλ. :
Πληροφορίες:
e mail:

Λ. Συγγρού 165
171 21 - Νέα Σμύρνη
2131617452, 54
Λ. Πετροπούλου
Ν. Στεφανόπουλος
dpolitistika@gmail.com
dperivallontiki@gmail.com
mail@dipe-d-athin.att.sch.gr

ΠΡΟΣ:
1) Δ/ντές όλων των Σχολείων της Δ΄
Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας
2)Όλους τους εκπαιδευτικούς,
Δημοσίων και Ιδιωτικών Δ.Σ. της
Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
ΚΟΙΝ:
κ. Οργανωτικό Συντονιστή Ε.Ε. 4ου
ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπ/σης Αττικής

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
«Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο»

H Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας (δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο – εργαστήριο με θέμα:
«Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο»
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρες 18:00-20:30
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom
Το βιωματικό σεμινάριο συνδέεται με το σεμινάριο με θέμα: «Διαπολιτισμικός διάλογος με
αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη,
αξιοποιώντας το Αλφαβητάρι της ζωής», που πραγματοποιήθηκε στις 11/02/2021.
Στο εργαστήριο θα συνδεθεί η πραγματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης με τη
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά εργαλεία του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Living Democracy, εκπαιδευτική πλατφόρμα που προωθεί την εκπαίδευση στη
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο). Οι εκπαιδευτικοί θα περιηγηθούν στις
«Δεξιότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού» με έμφαση στους Διαπολιτισμικούς Δείκτες και θα
διερευνήσουν τρόπους χρήσης της πλατφόρμας «Ζούμε Δημοκρατικά».
Εισηγητές του βιωματικού σεμιναρίου είναι οι:
 Γκέλη Αρώνη, εκπαιδευτικός, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ασυνόδευτων
Ανηλίκων, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τ. υπεύθυνη του ΥΠΑΙΘ για την
εκπαίδευση προσφύγων, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
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Άγγελος Βαλλιανάτος, εκπαιδευτικός, επιμορφωτής εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατική Ιδιότητα
του Πολίτη

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν, στο πλαίσιο
δράσεων και προγραμμάτων διαπολιτισμικού διαλόγου, το τρίγλωσσο βιβλίο για παιδιά
«Αλφαβητάρι της ζωής», του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για μια διαπολιτισμική
προσέγγιση με βάση έννοιες του περιβάλλοντος, μπορούν να το παραλάβουν δωρεάν με αίτημα
στη φόρμα https://forms.gle/4fZrMvbhETvfCkit5 .
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
μέχρι την Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021, στις 14:00 στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_GNQd1PmhOlpWbuNbtLRV6YXLuCsW
LKueLdIvO3X1SjrIjw/viewform
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν για τη συμμετοχή τους και τον τρόπο
σύνδεσής τους στην πλατφόρμα παρακολούθησης, την Πέμπτη 11/03/2021, μετά τις 15:00, στο
email που έχουν δηλώσει. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις μετά από πιστοποίηση των συμμετεχόντων
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των
Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.
Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων, Λώρα Πετροπούλου
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Νίκος Στεφανόπουλος

Η Διευθύντρια Π.Ε. Δ΄Αθήνας

Αθανασία Μεϊντάση
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