
 

 

 

Αθήνα 4-4-2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις 

για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας».   

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με 

σκοπό την παρουσίαση βασικών παιδαγωγικών προϋποθέσεων και αρχών για την 

υποδοχή και ένταξη παιδιών προσφύγων στην τυπική εκπαίδευση, την ανάδειξη 

καλών πρακτικών διεθνώς, την παρουσίαση των επιμορφωτικών και 

υποστηρικτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4 και τέλος τη 

σύνδεση των αποτελεσμάτων της Δράσης 4 με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης στη χώρα μας.  

 Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 9:00 

με 16:00 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127 – Αθήνα,  σε χώρο που 

έχει παραχωρηθεί δωρεάν από το ΔΣ του Ινστιτούτου Παστέρ.  Η Ημερίδα θα έχει 

τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές 

δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας».   

Στόχος της διοργάνωσης είναι ο προβληματισμός, η ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τον ρόλο της σχολικής κοινότητας  

στην καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής και εκπαιδευτικής ένταξης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά των προσφύγων. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτημα προεγγραφής για τη 

συμμετοχή τους στην Ημερίδα μέσω της πλατφόρμας του ΙΕΠ 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php (από 4-4-2019 ώρα 10:00 π.μ. 

έως τις 11-04-2019 ώρα 11:00 π.μ.). 

Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας 

----------------------------------------------------------------------------- 
Από τον Απρίλιο του έτους 2017 το Ι.Ε.Π. υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 

για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με MIS 5008057, στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 



 

 

η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό κοινωνικό 

ταμείο) σύμφωνα με τη με αριθμ. 10526/05-04-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ0Π465ΧΙ8-9ΜΡ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6731/17.12.2018 2η Τροποποίηση της Πράξης (ΑΔΑ: 

67ΧΕ465ΧΙ8-ΙΝΕ). Στο πλαίσιο της Πράξης  με κωδ. MIS 5004204, υλοποιείται η Δράση 4 με τίτλο 

«Επιμορφωτικές  Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης προσφύγων». 
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