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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Θα ήθελες να γίνεις Storyteller;   

 

 

      



 

 

 

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. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Θα ήθελες να γίνεις Storyteller; 

Κάνε εγγραφή στο workshop για να μάθεις για τη μέθοδο του 
storytelling. 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Δευτέρα 6 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 3μμ - 4μμ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο του 
storytelling και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/τριες, 

εκπροσώπους ΜΚΟ, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό. 

Το workshop διεξάγεται στο πλαίσιο την εκστρατείας “Διαπολιτισμική Ευρώπη 
(Intercultural Europe)” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα 

Inclusive Europe – Build Bonds Not Walls (AMIF).  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvf-CrqT8oG93DC1PlywMhEL4ivd-yTVX6 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ                         
Στο τέλος του workshop θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Η πρωτοβουλία Inclusive Europe στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των 

νεοαφιχθέντων/εισών μεταναστών/ριών στις κοινωνίες υποδοχής μέσω της συμμετοχής των 
τοπικών κοινοτήτων και της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ μεταναστών/ριών και 
ντόπιων. Η δράση βασίζεται σε τρεις πυλώνες: κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοτικών 
κοινοτήτων, διαπολιτισμικές/διαθρησκευτικές δραστηριότητες και κοινωνικοοικονομικές 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης των 
μεταναστών/ριών στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Το έργο περιλαμβάνει 8 εταίρους από 
6 ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία και Ουγγαρία. 

Δήλωσε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.kmop.gr/projects-vf/inclusive-europe/
https://www.inclusiveeu.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvf-CrqT8oG93DC1PlywMhEL4ivd-yTVX6
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

inclusiveeurope-project@kmop.org 

ή στο τηλ. 2103637547  

 

Εκπαιδεύτρια 

 

   

 

Απαιτείται προεγγραφή  

Γεωργία Αλεξάνδρου 

Ψυχολόγος & Ερευνήτρια/Εκπαιδεύτρια  

 

Η Γεωργία Αλεξάνδρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτή τη στιγμή 
φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και 
Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (2019-2021). Έχει ολοκληρώσει την 
Πρακτική της Άσκηση ως Ψυχολόγος στην Υπηρεσία Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ARSIS- 

Association for the Social Support of Youth, στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
έχει εργαστεί ως Ομαδάρχισσα Διεθνών Ομάδων Εθελοντών σε 
workcamps της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ELIX. Στο ΚΜΟΠ 
εργάζεται στο Τμήμα των Ανθρωπίνων και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ως Ερευνήτρια/Εκπαιδεύτρια, με την ισότητα των 
φύλων, τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα να 
αποτελούν τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα. 
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