
 

  

European Commission's support for the production of this content does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

Απαιτείται προεγγραφή  

 

Δηλώστε συμμετοχή  εδώ:  

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_SZhrMFl1SMums5IBGNh-ZQ


 

1 

 

European Commission's support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τρίτη 13 

Ιουλίου 2021 και ώρα 14.30 με 17.00 στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Πώς να 

αποτρέψετε τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση στα σχολεία; Η δύναμη της εκπαίδευσης» 

που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Erasmus+ προγράμματος PRACTICE - 

Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences. 

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το τέλος του έργου και θα μας δώσει την ευκαιρία να 

παρουσιάσουμε τις ενέργειες και τις δράσεις που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ 

παράλληλα φιλοδοξούμε να   ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την πρόληψη της 

βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου 

αξιοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδήλωση θα έχει επίσης ισχυρό αντίκτυπο στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς θα παρουσιάσει σχετικές συστάσεις και προτάσεις. 

Απευθύνεται σε: 

 Καθηγητές-τριες, Διευθυντές-τριες σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικό Β’ θμιας 

Εκπαίδευσης 

 Επαγγελματίες που εργάζονται σε Σχολεία, Φροντιστήρια και άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς/οργανισμούς 

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα υπάρχουν θέματα όπως:  

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης 

 Διασφάλιση και έγκαιρη ανίχνευση 

 Εξερευνώντας αμφιλεγόμενα ζητήματα με τους μαθητές σας με «ασφαλή» τρόπο 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_SZhrMFl1SMums5IBGNh-ZQ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η Εκδήλωση θα διεξαχθεί στα 
αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.kmop.gr/projects-vf/co-happiness/
https://zoom.us/webinar/register/WN_SZhrMFl1SMums5IBGNh-ZQ
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Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο PRACTICE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εκπαιδευτικούς με επίκεντρο την 

προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της κριτικής 

σκέψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Yλοποιείται από επτά (7) 

εταιρικούς οργανισμούς σε έξι (6) χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία 

και Ηνωμένο Βασίλειο) και τριάντα πέντε (35) σχολεία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

practice@kmop.eu 
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https://www.facebook.com/practiceschool.eu/
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Πρόγραμμα Ημερίδας 

14.30 - 14.40 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Αφροδίτη Αζάρη, Συντονίστρια και Διαχ/στρια έργου 

14.40 – 15.00 Παρουσίαση του έργου PRACTICE 

Alberto Biondo, Συντονιστής Ευρωπαϊκού τμήματος της CSC 

Antonella Alessi, Συντονίστρια έργου PRACTICE | CSC 

15.00 – 15.40 Αποτελέσματα έργου: 

 Επισκόπηση έρευνας: Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια έργου 

| ΚΜΟΠ 

 Πρόγραμμα Πρόληψης της βίαιης Ριζοσπαστικοποίησης 

(ΑΕΠ): Antonella Alessi, Συντονίστρια έργου | CSC  

 Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς: Margit Helle Thomsen, 

Ιδιοκτήτρια & Διευθύντρια ανάπτυξης | MHT 

 Συστάσεις Χάραξης Πολιτικής: Stacey Robinson, 

Εγκληματικός Ψυχολόγος & Διαχ/στρια Ευρωπαϊκών έργων 

| MEH 

15.40 – 15.50 Σύγχρονες προσεγγίσεις της ριζοσπαστικοποίησης στην 

εκπαίδευση  

Δρ. Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια στο Πάντειο Παν/μιο, 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 
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15.50 – 16.00 O ρόλος του σχολείου στην πρόληψη της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης. 

Νάγια Μποέμη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Θεατρικής Αγωγής 

16.00 – 16.45 Συζήτηση γύρω από το έργο PRACTICE.  

Valeria Puletti, Διαχ/στρια έργου | Villa Montesca Italy 

Sebastian Schwäbe, Διαχ/στής έργου | BLINC Germany 

Margit Helle Thomsen, Ιδιοκτήτρια & Δ/ντρια ανάπτυξης | MHT 

Silvia Desheva, Διαχ/στρια έργου | Compass Austria 

Antonella Alessi, Συντονίστρια έργου PRACTICE | CSC 

16.45 – 17.00 Ερωτήσεις και κλείσιμο  

* Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά.  

 Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο, εφόσον θεωρείται ότι 

εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο στην εκδήλωση, ο/η 

συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα: 

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται, να συλλέγονται ή να 

χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και άλλους συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο. 

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως φωνητικά, άμεσα μηνύματα 

που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της εκδήλωσης και καταγράφονται 

επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου. 

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό θέμα της 

εκδήλωσης και την καταγραφή τους. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά 

ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους 

συμμετέχοντες/ουσες. 

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε 

προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους 

συμμετέχοντες-ουσες               



 

5 

 

European Commission's support for the production of this content does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται προεγγραφή  

European Commission's support for the production of this content does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

Απαιτείται προεγγραφή  

 

Δηλώστε συμμετοχή  εδώ:   

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_SZhrMFl1SMums5IBGNh-ZQ

