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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2007
Εισαγωγή:
Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του
Πανεπιστήμιου Κρήτης οργανώνει διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του έργου Παιδεία
Ομογενών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στόχος του συνεδρίου είναι η συζήτηση θεμάτων και ζητημάτων που αναδύονται
στην ελληνική διασπορά στο πλαίσιο της συντελούμενης διαδικασίας της
παγκοσμιοποίησης.
Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Οργανωτικές δομές και εκκλησία στη διασπορά -παρόν και μέλλον
2. Σχέση των διασπορών με τη χώρα προέλευσης και τη χώρα διαμονής
3. Παιδεία και εκπαιδευτικές πολιτικές στον 21ο αιώνα
4.

Η ελληνική γλώσσα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

5. Διασπορικές ταυτότητες:μεταξύ «οικουμενικότητας » και « τοπικότητας»
Για καθένα από τους παραπάνω άξονες θα εισηγηθούν προσκεκλημένοι ομιλητές
(έλληνες και ξένοι) από την Ελλάδα και προπάντων από την ελληνική διασπορά, των
οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο Παιδεία Ομογενών.

Εισηγητές:
Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς
επιστήμονες-ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο, καλύπτοντας τα
έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους οι ίδιοι.
Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σ’ έναν από τους παραπάνω πέντε άξονες και να
αφορούν σε μία ή και περισσότερες χώρες διαμονής των Ελλήνων της διασποράς ή να
είναι γενικές-θεωρητικές.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά μια περίληψη της εισήγησής τους, μέχρι 1000 λέξεις, δηλώνοντας
συγχρόνως τον θεματικό άξονα στον οποίο αυτή εντάσσεται.
Μαζί με την περίληψη της εισήγησης υποβάλλεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα
στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ. 28310 77599, 77605, 77636
FAX 28310 77636
Ε-MAIL: ediamme@edc.uoc.gr
Ως καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται η
30η Μαρτίου 2007.
Συμμετοχή στο συνέδριο:
Εκτός των εισηγητών μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς εισήγηση:
ειδικοί επιστήμονες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ομογενείς,
παλιννοστούντες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.
Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και σ’ ορισμένες περιπτώσεις και η
Αγγλική.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30η Απριλίου 2007.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.
Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας
www.uoc.gr/diaspora ή www.ediamme.edc.uoc.gr για θέματα που αφορούν: στο
πρόγραμμα του συνεδρίου, σε μέσα μεταφοράς από και προς το Ρέθυμνο, στα ξενοδοχεία
της πόλης κ.λπ.
Οργανωτική Επιτροπή

