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        Θεσσαλονίκη, 3/6/2013 
 
«Εκπαίδευση παιδιών Ροµά: Παραδείγµατα καλών πρακτικών» είναι το θέµα της 
Ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρες 17.00 µε 
21.00, στο Κέντρο ∆ιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων του Α.Π.Θ. 
 
Η Ηµερίδα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος 
«Εκπαίδευση παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που υλοποιείται από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε επιστηµονική υπεύθυνη την 
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 
Ευαγγελία Τρέσσου. 
 
Στην Ηµερίδα θα προβληθούν οι δράσεις, το υλικό και οι πρακτικές που 
σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος, µε 
στόχο τη δραστηριοποίηση και τη συµµετοχή όλων των παιδιών, Ροµά και µη-Ροµά, 
στις µικτές πολυπολιτισµικές τάξεις τους.  
 
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, οι διαθεµατικές και βιωµατικές διδακτικές 
προσεγγίσεις (π.χ. διδασκαλία γλώσσας, µαθηµατικών, και άλλων γνωστικών 
αντικειµένων, µέσω της λογοτεχνίας, του θεάτρου, της µουσικής) αξιοποιούνται 
προκειµένου η µάθηση και η διδασκαλία να γίνουν εµπειρίες συναρπαστικές και 
αποτελεσµατικές για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 
 
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν για την 
κινητοποίηση, ενηµέρωση και ενδυνάµωση της κοινότητας Ροµά αλλά και της 
ευρύτερης κοινότητας, για την επίτευξη ουσιαστικής συνεργασίας για την εκπαίδευση 
των παιδιών.  
 
Οι πρακτικές που θα παρουσιαστούν στην Ηµερίδα αφορούν σε κάθε τάξη και όχι 
αποκλειστικά σε σχολεία και εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά Ροµά, καθώς οι καλές 
πρακτικές στη διδασκαλία και ο διαπολιτισµικός διάλογος αφορούν όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα και οι όροι του διαλόγου είναι κοινοί για όλες τις µαθησιακές 
κοινότητες. 



Οι εργασίες της Ηµερίδας είναι ανοιχτές για το κοινό. 
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Με την παράκληση να δηµοσιευθεί ή να µεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση 


