
"Η συμπερίληψη μέσα από τα μάτια 
των εκπαιδευτικών"

09.30-09:40: Υποδοχή συμμετεχόντων – εισαγωγή στο θέμα
 

09:40-10:00: 2019-2021, ένα ταξίδι έρευνας και πειραματισμού σε εκπαιδευτικά εργαλεία για τη
συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
ευρωπαϊκού έργου “Join in and make a change” (ERASMUS+KA3).
Αργυρώ Σκίτσα, Φιλόλογος, Συντονίστρια του έργου, Πρόεδρος της Σχεδίας στην πόλη

10:00-10:20: Ένα βήμα πιο κοντά στο σχολείο της ειρηνικής συνύπαρξης, της επικοινωνίας και της
συμμετοχής. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αθανασία Τέλλιου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

10:20-10:40: Έχουμε ένα σχολείο όπου όλα τα παιδιά χωράνε και είναι αποδεκτά; - Από την
αποσιώπηση στην συμπερίληψη της ποικιλομορφίας των ταυτοτήτων φύλου και της
σεξουαλικότητας στο σχολείο.
Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, 
 Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ

10:40–11:00: Τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση μέσα από τη ματιά της ομάδας Genderhood
Σοφία Κωνσταντοπούλου, Υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικοινωνίας της ομάδας Genderhood

11:00-11:20: Η γνώση σπάει τα γκέτο. Τυπική και μη τυπική μάθηση για τα Ρομά παιδιά. Στερεότυπα,  
προκαταλήψεις, δυσκολίες και λύσεις
Γιώργος Τσιτιρίδης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, Youth Worker, Project manager Solidarity
Now

11:20-11:40: Αναζητώντας την ιστορία του σχολείου μας: Στόχοι, εμπειρία και προοπτικές
Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

11:40-12:00: Η συμπεριληπτική ματιά στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. 
Μυρσίνη Καλογεράκη, Νηπιαγωγός, Υπεύθυνη του Δημιουργικού βιβλιοπωλείου "Πράσινο
σύννεφο"

12:00-12:15: «Ζούμε μαζί», θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
Βαλασία Βουδούρη, Νηπιαγωγός 
___________________________________________________________________________________________________

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021,

 9:30-14:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δημιουργικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές
Στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού διήμερου 
"Μιλώντας για την
συμπερίληψη στην

εκπαίδευση".



12:15-12:30: Κατανοώντας τη διαφορετικότητα εντός και εκτός τάξης. Παρουσίαση του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Ποιοι είναι οι άλλοι;»
Μαρία Βασιλικά, Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

12:30-12:50: Η εκπαιδευτική κοινότητα κατά την περίοδο της πανδημίας: Προβλήματα και
προκλήσεις
Σοφία Γεωργιάδου, Νηπιαγωγός, Υποψήφια διδακτόρισσα Τ.Ε.Π.Α.Ε.-Α.Π.Θ.

12:50-13:10: «Το άγγιγμα του Μίδα», μια βιωματική προσέγγιση για τις αξίες της ευτυχίας, της
αειφορίας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.
Καλλιόπη Ξανθοπούλου, Καθηγήτρια γαλλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αθανάσιος Μακρής, Εμψυχωτής Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 

13:10-13:30: Χτίζοντας σχέσεις συνεργασίας κι εμπιστοσύνης στην τάξη μέσα από το Εκπαιδευτικό
Δράμα. «Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Μαρία Βλαχοπούλου, Εκπαιδευτικός, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας

13:30-13:50: Ενισχύοντας την συμπερίληψη των παιδιών μεταναστών στα σχολεία, μέσω της
καλλιτεχνικής έκφρασης. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος "ARTSTOGETHER".
Φαίη Πανουσοπούλου, Υπεύθυνη δράσεων Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΑΡΣΙΣ-
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

13:50-14:10: Συμπερίληψη από την θεωρία στην πράξη… από το εγώ στο εμείς…
Πρακτικές ενδυνάμωσης σε χώρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και συμπεριληπτικά
πλαίσια υποδοχής των παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο.
Γιώτα Γάτση, Εκπαιδευτικός, Ερευνήτρια

14:10-14:30: Συζήτηση – συμπεράσματα, κλείσιμο ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Tηλ. 2310 236344, 6978 383064
e-mail :  sxediastinpoli@gmail .com
Facebook-Instagram: Sxedia stin poli
www.sxediastinpoli .gr

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Απαραίτητη η προεγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής: 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

     https://forms.gle/z9uzBfsXwGpojBrP6

https://forms.gle/z9uzBfsXwGpojBrP6

