
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θέμα :  «Διοργάνωση προαιρετικής Επιμορφωτικής Ημερίδας» 
Σχετ.:  
1. Οι παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017, «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων 
και Δημοτικών Σχολείων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4559/18) 
2. Οι διατάξεις της περ. θ΄, της παρ.3  του άρθρου 3, της υπ’αριθμ.158733/ΓΔ4 Υ.Α.(ΦΕΚ 
4299/27-09-2018τ.Β’) 
3. Η υπ’ αριθμ. Πράξη 15/30-09-2019       της Ολομέλειας του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  σε συνεργασία με 

το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές καλούνται όσοι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν (κλ. ΠΕ60, τμήματα ένταξης και παράλληλων στηρίξεων) σε 

προαιρετική   Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:  

«Προσεγγίζοντας την πολιτισμική ετερογένεια στην καθημερινότητα του 

νηπιαγωγείου»  

Επισημαίνεται ότι η ημερίδα συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ 60 Νηπιαγωγών του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Φώτη Παρασκευής , με τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Μέλλιου Κυριακή και Αζναουρίδου Φωτεινή και υλοποιείται με τη συμμετοχή της 

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Ανδρούσου, του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικές παγκόσμιες εκπαιδευτικές προκλήσεις, 

που προκύπτουν από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και οδηγούν στη δημιουργία 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
------ 

Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιερά Οδός, 
Τ.Κ. 12241 - Αιγάλεω 
Τηλ.: 210-5752000 
Τηλ.: 210-5312870 
Fax: 210-5728090 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα:http://attik.pde.sch.gr/3pekes/ 

 
 

Αιγάλεω,   15 Οκτωβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ.60/2304 

 

 

ΠΡΟΣ:  
Τους/Τις Εκπαιδευτικούς των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 
Αναργύρων, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου 
και των τμημάτων ένταξης και παράλληλων 
στηρίξεων 
 
ΚΟΙΝ.:  

 Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής 

 Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας 

 Προϊσταμένους 1ου ,2ου  Κ.Ε.Σ.Υ.   Γ΄ 
Αθήνας 
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σχολικών τάξεων με μαθητές/φορείς ετερογενών πολιτισμικών κεφαλαίων. Για μεγάλο 

όγκο προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η Ελλάδα αποτέλεσε και συνεχίζει να 

αποτελεί τον τελικό προορισμό, αναδεικνύοντας την οικοδόμηση μίας πανανθρώπινης 

κουλτούρας αποδοχής και αλληλοκατανόησης, ως υψίστης σημασίας για την επίλυση 

προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών μαθητών στις 

σχολικές τάξεις. 

Πολλοί οργανισμοί έχουν δραστηριοποιηθεί ερευνητικά τα τελευταία χρόνια στο πεδίο 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρά το πλήθος της σχετικής βιβλιογραφίας, 

το ζήτημα της επίτευξης των στόχων διαχείρισης της πολιτισμικής ετερογένειας μέσω 

της διδασκαλίας, εξακολουθεί να παραμένει σύνθετο για πολλούς εκπαιδευτικούς, που 

καλούνται καθημερινά να υποβοηθήσουν τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση των 

μαθητών και να οικοδομήσουν δημοκρατικές αξίες, στάσεις και δεξιότητες στις 

πολυπολιτισμικές τους τάξεις. Επιπρόσθετα, συχνά διαπιστώνεται μια «αμηχανία» στον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα σταθούν κριτικά απέναντι σε ενδεχόμενες 

προσωπικές τους στερεοτυπικές στάσεις και αντιλήψεις, προκειμένου να 

επαναθεωρήσουν τη διδακτική τους πράξη και τη λήψη αποφάσεων υπό το πρίσμα μίας 

«πολυφωνικής» οπτικής. Τα ζητήματα αυτά, έχουν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ στην 

περίπτωση του Νηπιαγωγείου, όπου υποστηρίζεται ότι οι πρώιμες εμπειρίες έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στην ενήλικη μάθηση.  

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους ομιλητές, ώστε να ανιχνευθούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στη διδακτική τους πράξη σχετικά με τη 

διαπολιτισμική συμπερίληψη μαθητών που δεν έχουν «μητρική» την ελληνική γλώσσα.  

Η προαιρετική Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23  Νοεμβρίου 

2019 και ώρα 8:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Γιάννη Ρίτσου» 

(Δημαρχείου 17 & Κουντουριώτου, Αιγάλεω, έξοδος Μετρό Πλ. Εσταυρωμένου 

Αιγάλεω).  

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη 

ηλεκτρονική φόρμα έως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 

100 άτομα. 

https://docs.google.com/forms/d/1oz0bLHLZUtDcv_xbV1MfwCRKPKFHrz

Fb6R3sgNojIts/edit?ts=5da0baa4 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
                                                                                      3ου ΠΕΚ.Ε.Σ. Αττικής 

 

                                                                                      Παρασκευή Φώτη 
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