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Προς

                                       τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες

                                        που δήλωσαν συμμετοχή  

                                        στα σεμινάρια στελεχών

                                        (Αττική)

   
   

Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ευχαριστούμε,  καταρχάς,  για  το  ενδιαφέρον  που  εκδηλώσατε  να  συμμετάσχετε 

στην  επιμόρφωση  στελεχών.  Σας  προσκαλούμε  στο  πρώτο  από  τα  τέσσερα 

επιμορφωτικά  σεμινάρια  που προγραμματίζεται  να  οργανωθούν  στην Αττική και 

έχει  τίτλο  «Θέματα  οργάνωσης  και  διοίκησης  του  πολυπολιτισμικού 

σχολείου». Εισηγήσεις θα κάνουν η κ. Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια Μάνατζμεντ 

στο  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών  του  Α.Π.Θ  και  η  κ.  Ζωή  Παπαναούμ, 

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.

Για την επιλογή της ενότητας συνεκτιμήθηκαν τόσο οι δικές σας απόψεις, όπως 

αυτές  καταγράφηκαν  με  τη  βοήθεια  του  ερωτηματολογίου  ανίχνευσης 

επιμορφωτικών  αναγκών,  όσο  και  η  διαπιστωμένη  ανάγκη  για  εστιασμένη 

επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα διοίκησης. Μακροπρόθεσμος στόχος της δράσης 

είναι η δημιουργία δικτύων σχολείων ανά την επικράτεια, με κριτήρια τον τύπο, τις 

συνθήκες  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους,  προκειμένου  να  διαχυθούν  οι 

καλές πρακτικές που θα προκύψουν. Προς αυτή την κατεύθυνση ευελπιστούμε ότι 

θα συμβάλει και η δημιουργία του ηλεκτρονικού forum διαλόγου, καθώς επίσης και 

οι όμιλοι προβληματισμού, οι οποίοι ήδη ενεργοποιούνται. 

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δέκα ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην 

Αθήνα  την  Παρασκευή  2  Δεκεμβρίου  (απόγευμα)  και  το  Σάββατο  3 

Δεκεμβρίου  (πρωί). 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Δεδομένου  ότι  οι  θέσεις  είναι  περιορισμένες,  παρακαλείσθε  να  δηλώσετε 

συμμετοχή έως τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της γραμματείας:

diapolis  -  drasi  4@  lists  .  ccf  .  auth  .  gr  

(υπόψιν κ. Βίκης Παπαγρηγορίου, τηλέφωνο:2310997351)

Θα ακολουθήσει  η  αποστολή  του  προγράμματος  του  σεμιναρίου.  Περισσότερες 

πληροφορίες  για  την  πορεία  της  δράσης  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα: 

www  .  diapolis  .  auth  .  gr  .

Προσβλέποντας στη συνεργασία μας,

Με εκτίμηση

Ζωή Παπαναούμ

      Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

____________________________________________________________________ 

54124  Θεσσαλονίκη      τηλ. +30 2310 99 7346     τηλεομ. +30 2310 99 7351 

email: zoipapa  @  edlit  .  auth  .  gr   

Επιστημονική υποστήριξη: Αμαλία Καραμήτρου, amaliaclass@hotmail.  com  
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