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Zentrum Frieden
Wupperstraße 120
42651 Solingen
Διοργανωτές/Εκδότες
«ΑΞΙΟΝ – Ακαδημία Αξιών», Πανεπιστήμιο
Wuppertal, Δήμος Solingen – δημοτική
υπηρεσία για την κοινωνική ενσωμάτωση,
γραφείο για την κοινωνική ενσωμάτωση του
Διακονικού Ιδρύματος
Συνεργάτες
Ενιαίο σχολείο μέσης εκπαίδευσης FriedrichAlber-Lange, Ενιαίο σχολείο μέσης εκπαίδευσης
Geschwister Scholl, Mehrgenerationenhaus,
AWO Arbeit & Qualiﬁzierung, Internationaler Bund, Fokolar Bewegung, Eine Welt für
Alle, Christlich-Islamischer Gesprächskreis,
Δίκτυο Ελληνικών φορέων στην NRW, Internationales Frauenzentrum
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6:00 μ.μ.: Έναρξη και καλοσώρισμα

Από τις 14 εώς τις 18 νοεμβρίου 2016, η
κυβέρνηση του κρατιδίου της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας προωθεί εντός της εμβέλειάς του
τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση
μεταξύ των συμπολιτών. Πολλοί φορείς του
Ζόλινγκεν χαιρετίζουν αυτήν την πρωτοβουλία
και αισθάνονται δικαιωμένοι για προσδοκίες των
στόχων τους. Η προώθηση της αλληλοεκτίμησης
θεωρείται ως ένα μόνιμο καθήκον για την
γειτονιά, το σχολείο και την κοινωνία. Πολλά
πρότζεκτς και τοπικά προγράμματα ενισχύουν
τον αλληλοσεβασμό και συμβάλλουν στην
κοινωνική συνοχή ως μία σημαντική βάση για
την συμβίωσή μας. Η συνοχή είναι αυτό που
μας κάνει δυνατούς και μας συνενώνει στην
ποικιλομορφία. Μία κοινωνία μπορεί να κρατηθεί
ενωμένη, εάν συμπεριφέρεται με πολιτισμένο
και ευπρεπή τρόπο.

• Anne Wehkamp
Εντεταλμένη για την κοινωνική ενσωμάτωση
του δήμου Ζόλιγνκεν
• Κοσμήτορας Prof. Dr. Susanne Buch
Ινστιτούτο εκπαιδευτικής έρευνας,
Πανεπιστήμιο Βούπερταλ
• Γρηγόριος Δελαβέκουρας
Γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο
Ντύσσελντορφ
Εισαγωγή στο θέμα:
• Σεβασμός και προσανατολισμός αξιών σε
έναν ποικιλόμορφο κόσμο
Prof. Dr. Petra Buchwald,
Ινστιτούτο εκπαιδευτικής έρευνας,
πανεπιστήμιο Βούπερταλ
• Στόχοι της «ΑΞΙΟΝ – Ακαδημίας Αξιών»
και της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Wuppertal, των σχολείων του Solingen
και των συνεργατών στο πρότζεκτ:
«Διαπαιδαγώγηση αξιών για την καλλιέργεια
του αλληλοσεβασμού»
Ιωάννα Ζαχαράκη,
Ιδρύτρια του «ΑΞΙΟΝ – Ακαδημία Αξιών»
Συζήτηση με τους συνεργάτες:
Προσανατολισμός αξιών στο Solingen –
Ευκαιρίες και εμπόδια
08:30 μ.μ.: Λήξη της εκδήλωσης

ς συζήτησης
Συντονίστρια τη
Doris Sandbrink,
Παιδαγωγικής
Διπλωματούχος
in)
(Diplom-Pädagog

Η «ΑΞΙΟΝ - Ακαδημία Αξιών» ιδρύθηκε πριν
από έναν χρόνο και σε συνεργασία με το
πανεπιστήμιο του Βούπερταλ, των σχολείων του
Ζόλιγνκεν, του δημοτικού κέντρου κοινωνικής
ενσωμάτωσης και πολλών άλλων φορέων θέλει
να ενισχύσει την επίγνωση για έναν διάλογο
σχετικά με τις αξίες.
Έτσι, κατά την διάρκεια της εβδομάδας για
τον σεβασμό και σε αυτό το ειδικό φόρουμ,
θέλουμε να τονίσουμε την σημασία των αξιών,
να παρουσιάσουμε πρακτικές προσεγγίσεις και
να ξεκινήσουμε τον διάλογο με τους τοπικούς
φορείς.

