Ημερίδα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Πραγματικότητα και προοπτικές

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φέτος, η παγκόσμια κοινότητα τιμάει την 60ή Επέτειο της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948-2008).
Οι Εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της Οικουμενικής Διακήρυξης που γίνονται
φέτος σε όλο τον κόσμο, έχουν σκοπό να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα, να αφυπνίσουν και να εγείρουν
την συνείδησή μας, να ωθήσουν σε δράση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα
δικαιώματα του ανθρώπου, τη δημοκρατία και την ειρήνη, σε συνεργασία με την
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία
οργανώνουν Ημερίδα με θέμα "Μετανάστες στην Ελλάδα. Πραγματικότητα και
Προοπτικές".
Θα παρουσιαστούν τα θέματα: "2008-Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού διαλόγου"
(Ομότ. Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου, διευθύντρια της Έδρας UNESCO). ♦
“Μετανάστες στη Ελλάδα. Το ισχύον νομικό πλαίσιο” (Καθηγήτρια, Ζωή
Παπασιώπη-Πασιά) ♦ “Μετανάστες: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην Ελλάδα
και την Ευρώπη” (Αλέξανδρος Ζαβός, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) ♦ “Πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη: ευκαιρίες και προκλήσεις
μιας κοσμόπολης” (Επίκουρος Καθηγητής, Θεόδωρος Οικονόμου), ♦ “Κοινωνική
Αλληλεγγύη: Το έργο του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Θεσσαλονίκης” (Νόνα
Νιγριτινού, Διευθύντρια του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Θεσσαλονίκης), ♦
“Μετανάστευση και η πρόκληση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης”(Λέκτορας,
Αναστασία Κεσίδου), ♦ “Η σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών των

μεταναστών: διαπιστώσεις από εφαρμογές σε πανελλήνια κλίμακα” (Καθηγήτρια,
Ζωή Παπαναούμ). ♦ “Υπήκοοι τρίτων χωρών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγγενή προβλήματα και οι δράσεις της Επιτροπής
Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.” (Καθηγήτρια,. Ζωή Παπασιώπη-Πασιά). Η
πολιτισμική δράση του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πυλαίας.
Η Εκδήλωση γίνεται, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου
(2008).
Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 (9π.μ.-2.30μ.μ.)
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η
είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην :
Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ειρήνη
Τηλ. : 2310-997361, 2310-995311
Fax : 2310-997361

