Γλωσσικές διαδρομές
Θεσσαλονίκη ΄΄Πολύγλωττη πόλις΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2ης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ και
2ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και η Επιστημονική Υπεύθυνη της 3ης Γιορτής Πολυγλωσσίας-Γλωσσικές
Διαδρομές, Θεσσαλονίκη, Πολύγλωττη πόλις 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23-24 Μαΐου 2015, σας
προσκαλούν στην 2η Επιμορφωτική Ημερίδα με θέματα Πολυγλωσσίας και Διδακτικής και τη 2η Ανοιχτή Συνάντηση
Προετοιμασίας που θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 28
Απριλίου 2015. Η 2η Επιμορφωτική Ημερίδα θα γίνει από ώρα 17:30 έως 19:00 και η 2η Συνάντηση Προετοιμασίας
από ώρα 19:00 έως 21:00.
Κατά τη 2η Επιμορφωτική Ημερίδα, οι εκπαιδευτικοί και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με πολυγλωσσικά υλικά και να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολυγλωσσίας.
Η 2η Συνάντηση συνεχίζει τους ίδιους στόχους δηλαδή τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν
στις
πολυγλωσσικές και
διαπολιτισμικές
δράσεις
του
έργου και
στην
ανταλλαγή ιδεών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ομάδες και εκπαιδευτικοί να προσέλθουν ώστε να έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα δικά τους projects σε εξέλιξη και να διευκρινίσουν απορίες και οργανωτικά ζητήματα, όπως χώροι,
λειτουργικές ανάγκες κλπ. Σκοπός των συναντήσεων αυτών εν τέλει είναι να υπάρξει γνωριμία, υποστήριξη και
διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων.
Μπορείτε να μας στέλνετε τις απορίες σας ή τυχόν παρατηρήσεις σας σχετικά με το έργο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Γιορτής giortipolyglossias@gmail.com/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr
http://www.thessaloniki.gr/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=12930001.PDF

Οι σελίδες μας στο facebook τις οποίες μπορείτε να επισκέπτεσθε τακτικά και να αναρτάτε συναφείς εκδηλώσεις σας
είναι :
http://langtrips.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%8
2+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1%
CF%82
https://www.facebook.com/groups/239973746133573/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/342409615857647/

Με εκτίμηση
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής «3η Γιορτή Πολυγλωσσίας-Γλωσσικές διαδρομές, Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη
πόλις 2015»
Χρυσίδου Έλλη – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, Πρόεδρος
Τελίδης Αναστάσιος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης για Δράσεις Παιδείας
Στάγκος Φίλιος - Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ)
Φωτοπούλου Διαμάντω – Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Η Επιστημονική Υπεύθυνη της «3ης Γιορτής Πολυγλωσσίας-Γλωσσικές διαδρομές, Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη πόλις
2015»
Μουμτζίδου Αργυρώ

