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ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών», το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, οργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σαράντα (40)
ομογενείς μαθητές, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο συνολικής διάρκειας 3
εβδομάδων. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το
χρονικό διάστημα 29 /30 Μαρτίου 2008 (αφίξεις) έως και 19/20 Απριλίου 2008
(αναχωρήσεις).
Στόχος του προγράμματος είναι: α) να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (την ομιλούμενη ελληνική γλώσσα, την
καθημερινότητα στην Ελλάδα, την εκπαιδευτική πραγματικότητα κ.λ.π.), αλλά και να
τους δώσει στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, β) η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και η
δημιουργία δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των ομογενών μαθητών μεταξύ τους καθώς
και με ελλαδίτες μαθητές μέσω της φοίτησής τους σε σχολεία του Ρεθύμνου, γ) η
σύσφιξη των σχέσεων των ομογενών μαθητών με τον τόπο καταγωγής των
οικογενειών τους.
Οι μαθητές (συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών τους) θα προέρχονται από:
Αυστραλία (20 μαθητές & συγκεκριμένα: Μελβούρνη 9, Σύδνεϋ 5,
Αδελαΐδα 4, & Ν. Ζηλανδία 2 μαθητές), Ν. Αφρική (5 μαθητές), Σουδάν
(2 μαθητές), Αιθιοπία/Κογκό (3 μαθητές) Ουρουγουάη/Χιλή (3
μαθητές), Βραζιλία (3 μαθητές), Αργεντινή (4 μαθητές).
Στους συνολικούς αριθμούς, συμπεριλαμβάνονται και οι συνοδοί
– εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη για τους μαθητές καθ’
όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για την Αυστραλία προβλέπονται 2
συνοδοί. Για τις ομάδες από Αφρική και Λατινική Αμερική
προβλέπεται από 1 συνοδός που θα ορισθεί σε συνεργασία μαζί μας.
Οι μαθητές από τις διάφορες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής
Αμερικής θα συνοδεύονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς και από την
Ελλάδα από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παράλληλο
επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα υλοποιηθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο
Ρέθυμνο.
Μαθητές από διάφορες περιοχές μιας χώρας συγκεντρώνονται με ευθύνη των
γονέων τους και των σχολείων τους στο αεροδρόμιο που θα τους υποδειχθεί ο
Συντονιστής Εκπαίδευσης και απ’ όπου θα τους παραλάβει ο /η συνοδός –
εκπαιδευτικός. Με ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης, παραδίδεται εγκαίρως
πίνακας με τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών στον /στην
εκπαιδευτικό - συνοδό.
Το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών, καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής,
διατροφής, και μετακινήσεων των συμμετεχόντων, καθώς και το απαραίτητο

εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και αλλοεθνείς
μαθητές που μαθαίνουν Ελληνικά.
Επίσης παρέχεται μερική ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή
νοσηλείας σε νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ότι δε μπορούν να επιλεγούν μαθητές που πάσχουν από χρόνιες
παθήσεις ή άλλες παθήσεις που μπορούν να επιδεινωθούν λόγω του ταξιδιού, ενώ αν
έχουν άλλες ιδιαιτερότητες που δεν εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
(π.χ. αλλεργίες), οφείλουν να ενημερώσουν τους συνοδούς τους και το Πανεπιστήμιο.
Επίσης οι επιλεγμένοι μαθητές που θα ακυρώσουν εκπρόθεσμα τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα, θα επιβαρυνθούν τις δαπάνες που ενδεχομένως θα
προκύψουν λόγω της ακύρωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της
παρακολούθησης του προγράμματος (εξαιρούνται σοβαροί λόγοι υγείας).
Η τελική επιλογή των ομογενών μαθητών που θα συμμετάσχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1) Οι μαθητές να είναι υποχρεωτικά ηλικία 14-18 ετών.
2) Οι μαθητές να φοιτούν συστηματικά σε κάποια μορφή ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης.
3) Αναλογική εκπροσώπηση των διαφόρων φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
και των πολιτειών.
4) Αναλογική εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Σε περίπτωση που τα παραπάνω κριτήρια πληρούνται από πολλούς μαθητές γίνεται
κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο (αίτηση)
και να το καταθέσουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης της περιοχής τους.
Ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται από τα κατά
τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης
Για πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: www.uoc.gr/diaspora, καθώς και: www.ediamme.edc.uoc.gr (στα links:
εκδηλώσεις & δραστηριότητες). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
απευθύνεστε στην κ. Παπαλεξοπούλου Έφη που έχει αναλάβει την οργάνωση του
προγράμματος των μαθητών: (Τηλ: 28310 77604, e-mail: epapal@edc.uoc.gr.)

Μιχάλης Δαμανάκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
του έργου Παιδεία Ομογενών

Ακολουθεί το έντυπο της Αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ»
ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
Με τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, αιτούμαι τη συμμετοχή μου στα
προγράμματα φιλοξενίας μαθητών, που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου Παιδεία
Ομογενών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος του 2008 και
δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής.
Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα για
επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
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Χώρα διαμονής: ………………………………………………………………………………
Επωνυμία σχολείου: …………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση σχολείου: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Μορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (ημερήσιο, κρατικό, απογευματινό, σαββατιανό
κ.λπ.): ………………………………………………………………………………………
1. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: ……………………………………………………………
2. Ημερομηνία γεννήσεως: …………………………………………………………………...
3. Αριθμός Διαβατηρίου:……………………………………………………………………...
4. Τάξη φοίτησης στο σχολείο της χώρας διαμονής: ………………………………………...
5. Έτη φοίτησης σε τάξεις/ τμήματα Ελληνικής: …………………………………………….
6. Τόπος καταγωγής
πατέρα: …………………………………………………………………………………
μητέρα: …………………………………………………………………………………
7. Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………...
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………………..
E mail: ………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία
/
/
Ο/Η αιτών/ ούσα

