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Προς:  
1.∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

2.∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 

Κοιν:  
Ειδικό Γραµµατέα Π.Ο.∆.Ε του Υπ.Ε.Π.Θ, 
Προϊσταµένη ∆Ι.Π.Ο.∆.Ε του Υπ.Ε.Π.Θ 

 
 

Θέµα: Πληροφορίες συµµετοχής στο ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης: "Intercultural Education:Paideia, Polity, Demoi" 

 
 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
Παρακαλούµε όπως προβείτε στην ενηµέρωση των σχολικών µονάδων της 
περιοχής ευθύνης σας προκειµένου για την αναλυτικότερη ενηµέρωση τους 
σχετικά µε τη διαδικασία συµµετοχής στο ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης: "Intercultural Education:Paideia, Polity, Demoi", το οποίο θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22-26 Ιουνίου 2009. 
 
 

Με τιµή, 
 

Ο Πρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε 
 
 
 

Θεόδωρος Τσουρούλας 
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Υπενθυµίζεται ότι η ∆ιεθνής Ένωση ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (International 

Association for Intercultural Education) και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Ένωση για τη Μελέτη της 

Συνεργασίας στην Εκπαίδευση (International Association for the Study of 

Cooperation in Education) και το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της UNESCO και µε την 

υποστήριξη του Βρετανικού Συµβουλίου, του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος  και του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε) διοργανώνουν το προσεχές ∆ιεθνές Συνέδριο 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µε τίτλο: "Intercultural Education:Paideia, Polity, 

Demoi", το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22-26 Ιουνίου 2009. 

Προκειµένου να ενηµερωθούν αναλυτικότερα οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί 

ενηµερώνουµε ότι η διαδικασία της εγγραφής τους για την παρακολούθηση-

συµµετοχή τους έχει ως εξής: 

Εγγραφή: Η εγγραφή γίνεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας: 

http://www.conftool.net/iaie2009

Πληρωµή: Η πληρωµή γίνεται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του 

συνεδρίου (http://www.iaie.org/athens/1_fees.html) όπου οι ενδιαφερόµενοι 

επιλέγουν το είδους της συµµετοχής που προτιµούν, συµπληρώνουν τη φόρµα 

συµµετοχής και τη  στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο 

έντυπο της φόρµας (barry@iaie.org). Το κόστος συµµετοχής είναι µειωµένο 

εφόσον η εγγραφή γίνει µέχρι τις 31 Μαρτίου 2009. 

 

http://www.conftool.net/iaie2009
http://www.iaie.org/athens/1_fees.html
mailto:barry@iaie.org


Συµµετοχή αποκλειστικά στα workshops: Η εγγραφή στα workshops 

γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας 

http://www.iaie.org/athens/download/workshop_registration.doc. Η φόρµα 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athensworkshops09@gmail.com 

το αργότερο µέχρι την 1η Απριλίου 2009. Η συµµετοχή στα workshops είναι 

ανεξάρτητη από τη διαδικασία εγγραφής στο συνέδριο,  ενώ όσοι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να παρακολουθήσουν µόνο workshops δεν χρειάζεται να µπουν στη 

σελίδα εγγραφής στο κυρίως συνέδριο. Στους συµµετέχοντες στα workshops θα 

δοθεί υλικό και ειδική βεβαίωση συµµετοχής. Όσοι εγγραφούν στο κυρίως 

συνέδριο µπορούν να  παρακολουθήσουν τα  workshops δωρεάν δηλώνοντας τις 

προτιµήσεις  τους στο έντυπο της  φόρµας 

(athensworkshops09@gmail.com)  

 

Η εγγραφή στο κυρίως συνέδριο περιλαµβάνει το πρόγραµµα και τα πρακτικά µε τις 

περιλήψεις (cd-rom), καφέ στα διαλείµµατα και δείπνο στο ξενοδοχείο Divani 

Caravel). 

 

Η έκδοση πρακτικών µε το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου θα 

γίνει κατόπιν αξιολόγησης  από την επιστηµονική επιτροπή µε το πέρας του 

Συνεδρίου και συµπεριλαµβάνεται στο ποσό συνδροµής για το Συνέδριο. 

 

Πληροφορίες: 

 Για τις εγγραφές και την υποβολή ανακοινώσεων, Φωκίων Γεωργιάδης:  

azfg2005@yahoo.gr 

 Για την πληρωµή, Barry Van Driel: barry@iaie.org  

 Για λοιπά οργανωτικά θέµατα, Ν. Παλαιολόγου: nekpalaiologou@uowm.gr 

 Για τα workshops, Dr. Carla Chamberlin Quinlisk: carla.quinlisk@gmail.com 
 
 Για τα ελληνόφωνα  workshops, ∆ρ. Οδ. Ευαγγέλου: ody35@yahoo.gr 

 

Eπίσηµη ιστοσελίδα του συνεδρίου:  

http://www.iaie.org/athens/ 
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Προθεσµία υποβολής περιλήψεων: 31-01-2009 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.iaie.org/athens/T
 
 
 
 

 

http://www.iaie.org/athens/
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