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1η ηµερίδα

29 Μαρτίου 2008, Σάββατο  9:30 π.µ.

Ηµερίδα  για παρουσίαση ερευνών (διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχια-

κών διπλωµατικών εργασιών) που διενεργήθηκαν στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆η-

µοτικής Εκπαίδευσης και σχετίζονται µε θέµατα Κοινωνικού αποκλεισµού και
Εκ παίδευσης, καθώς και Φύλου και Ισότητας.

Στο ισόγειο του Πύργου της Παιδαγωγικής 

Γ΄ Συνεδρία 12:30-13:45

Αποκλεισµός και ένταξη των Ροµά

Συντονίζoυν: 

Ευαγγελία Τρέσσου-Φατούρου, αναπληρώτρια

καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής

Εκπαίδευσης (ΠΤ∆Ε) του ΑΠΘ  και

Σούλα Μητακίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

(ΠΤ∆Ε) του ΑΠΘ.

∆ηµήτριος Ζάχος, δάσκαλος, διευθυντής,  ∆ρ. Επιστηµών της

Αγωγής,  ΠΤ∆Ε - ΑΠΘ. 

∆ιαδικασίες ένταξης σε συνθήκες γενικού κοινωνικού αποκλεισµού:

Η εκπαίδευση των Ροµ στην κοινότητα Φλάµπουρου.

Χατζηνικολάου Άγγελος, δάσκαλος, σχολικός σύµβουλος, ∆ρ.

Επιστηµών της Αγωγής,  ΠΤ∆Ε - ΑΠΘ. 

Αλφαβητισµός παιδιών Ροµά µέσα από τη διαδικασία της διδασκα-

λίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ∆υνατότητες και περιορισµοί.

Οργάνωση: Σύλλογος Μεταπτυχιακών ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ

Σύλλογος Μετεκπαιδευοµένων ∆ασκάλων «∆ηµήτρης Γληνός» 

Οργάνωση: Σύλλογος Μεταπτυχιακών ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ

Σύλλογος Μετεκπαιδευοµένων ∆ασκάλων «∆ηµήτρης Γληνός» 



ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΗΜΕΡΙ∆ΑΣΜΕΡΙ∆ΑΣ

Α΄ Συνεδρία 9:30-10:45

Πολιτικές αποκλεισµού και ένταξης

Συντονίζει:     ο Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής, πρόεδρος 

του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής

Εκπαίδευσης (ΠΤ∆Ε), ΑΠΘ.

Μαυρίδης Χαράλαµπος, δάσκαλος, σχολικός σύµβουλος, ∆ρ.

Επιστηµών της Αγωγής,  ΠΤ∆Ε - ΑΠΘ. 

Κοινωνικός αποκλεισµός και ιδεολογία- Συµβολή του κυρίαρχου

λόγου στην παρεµπόδιση ανάπτυξης και εφαρµογής στρατηγικών

για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

Λιάµπας Αναστάσιος, λέκτορας στο ΠΤ∆Ε, ΑΠΘ  και διδάκτορας

του ίδιου τµήµατος.

Μορφές κατανοµής πόρων στην εκπαίδευση  και κοινωνικός απο-

κλεισµός. Η περίπτωση των ∆ηµοτικών σχολείων της κεντρικής,

ανατολικής  και δυτικής ζώνης της Θεσ/νίκης κατά την περίοδο

1974-1986.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10:45 -  11:00

Β΄ Συνεδρία 11:00-12.15

Παιδιά µεταναστών και προσφύγων στο σχολείο

Συντονίζει:     η ∆ήµητρα Κογκίδου, καθηγήτρια και διευθύν -

τρια στο Μεταπτυχιακό του Παιδαγωγικού Τµήµα

 τος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ∆Ε), ΑΠΘ.

Τουρτούρας Χρήστος, δάσκαλος,  ∆ρ. Επιστηµών της Αγωγής,
ΠΤ∆Ε - ΑΠΘ.

Σχολική ενσωµάτωση και εκπαιδευτικός αποκλεισµός των παιδιών
από τις ∆ηµοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.∆. Η περίπτωση των ∆ηµο-
τικών σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία 1990-2000.

Χαραβιτσίδης Πέτρος, δάσκαλος στο 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθη-
νών (Γκράβα), υποψήφιος  διδάκτορας στο ΠΤ∆Ε, ΑΠΘ.

∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε γονείς µετανάστες και πα-
ράλληλη διδασκαλία µητρικής γλώσσας στα παιδιά τους: Μελέτη
περίπτωσης σε ένα σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Προβολή  της ταινίας: «Παιχνίδια από τις πατρίδες µας µαζί µε
τους γονείς µας» (διάρκεια  15 λεπτά). 

Πρώτο βραβείο στο 7ο Φεστιβάλ κινηµατογράφου Ολυµπίας για παι-
διά και νέους. Γυρίστηκε στο 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών όπου
φοιτούν πολλά παιδιά µεταναστών από διάφορες χώρες.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ:  12:15 -  12:30


